ЗВІТ ДЕПУТАТА
КИЇВРАДИ
ЗА 2021 РІК

ОЛЕКСАНДРА

ГОНЧАРОВА
Депутата Київради, члена комісії
КМР з питань охорони здоров’я
та соціальної політики

Дорогі друзі, працюємо з вами на благо Дарницького району та
Києва вже не перший рік. Вдалося вирішити багато питань, багато
у процесі та не менше ще попереду.
Але разом – ми сила! Поступово зробимо все, що потрібно!
Дякую за співпрацю, небайдужість та вашу активну
громадську позицію.

НЕХАЙ 2022 РІК НАС РАДУЄ
ПРОДУКТИВНІСТЮ, ПОЗИТИВНИМИ
РІШЕННЯМИ ТА ЩЕ КРАЩИМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ!
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ОСВІТА

!

ЯК ЗМІНЮВАВСЯ
БУДІВНИЦТВО
СТАДІОН ПРОТЯГОМ
2020-2021 РОКІВ
СУЧАСНИХ ШКІЛЬНИХ
СТАДІОНІВ – НАША ПЕРЕМОГА
Сучасні стадіони до цього були тільки у щойно побудованих школах. Нам вперше вдалося реалізувати проєкти будівництва повністю нових
стадіонів на території давно працюючих шкіл Дарницького району № 62 та № 111!
Зараз ці школи мають:
Футбольні поля зі штучним покриттям
Облаштовані всім необхідним волейбольні та баскетбольні майданчики
Корти для великого тенісу
Столи з навісом для гри у настільний теніс
Майданчик із тренажерами
Бігові доріжки із спеціальним покриттям
Доріжка для стрибків у довжину

ШКОЛА № 111, ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б

Смуга перешкод
Трибуни для вболівальників
Система каналізації
Освітлення
Заасфальтовані доріжки навколо стадіону та майданчики
перед школами
Озеленення на території стадіону

ШКОЛА № 62, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В

Початок робіт
Було

Уже у 2022 році учні цих шкіл зможуть займатись фізкультурою,
змагатися, грати у різні спортивні ігри, оздоровлюватися. Щоб
знати, як відбувається будівництво та вчасно реагувати на можливі
проблеми, ми постійно контролювали хід робіт та спілкувалися
із підрядником та замовником на робочих зустрічах. Дякую всім,
хто долучався до контролю. Доступ сторонніх осіб до шкільних
стадіонів визначає районне Управління освіти та адміністрація
закладів. Будівництво шкільних стадіонів здійснене відповідно до
Програми економічного та соціального розвитку м.Києва.
Замовник робіт – Дарницьке районне Управління освіти
Розпорядник коштів – Дарницька райдержадміністрація
Наближаємось до фінішу

Завершення робіт

Наближаємось до фінішу

ЗВІТ ДЕПУТАТА ЗА 2021 РІК
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БЕЗКОШТОВНИЙ ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС

вул. Здолбунівська, 7-Б
Курсує шкільний автобус

Наш автобус продовжує возити школярів з приватного сектору
Осокорків до школи № 62, Київської інженерної гімназії та у
зворотньому напрямку.
Це наша власна ініціатива за зверненнями мешканців. Автобус
ходить з 2015 року, зараз дотримуючись всіх протиепідеміологічних
заходів безпеки.

КАПРЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ

Проведено утеплення школи № 111 у внутрішьому дворі.
Минулими роками — утеплено фасади з усіх боків навчального
закладу.

МЕДИЦИНА

ВІДКРИТО НОВУ АМБУЛАТОРІЮ
СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Проведено капремонт харчоблоку школи № 111:
повністю оновлено приміщення, оснащено новими столами,
стільцями. Тепер їдальня світла та сучасна.

вул. Здолбунівська, 7
вул. Здолбунівська, 7-Б

УТЕПЛЮЄМО ЗАКЛАДИ ОСВІТИ

Тепер у мешканців мікрорайону є можливість звернутися до
кваліфікованих лікарів поруч зі своїм будинком.
В амбулаторії працюють педіатр, сімейний лікар, терапевт,
запрошуються лікарі вузького профілю. Є кабінет для маніпуляцій,
ЕКГ, кабінет для здачі аналізів.

БУДУЄТЬСЯ МЕДЗАКЛАД
ДЛЯ ЧОТИРЬОХ АМБУЛАТОРІЙ

вул. Княжий Затон, 17-В

Утеплено школу № 62. Повністю відремонтовані зовнішні фасади
та перехід між молодшою та старшою школами. Термосанація
молодшої школи відбулася минулого року.

вул. Гмирі, 8

Триває будівництво медзакладу на Гмирі, 8, де планується
розміщення 4-х сімейних амбулаторій. Повністю побудовано
приміщення, йдуть внутрішні роботи та підключення до комунікацій.
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БЛАГОУСТРІЙ
ТА ЕКОЛОГІЯ
НОВИЙ ПАРК «ПРИБЕРЕЖНИЙ»
ЗАМІСТЬ ПРИВАТНОГО КЛУБУ
ТА ЧЕРГОВОЇ БАГАТОПОВЕРХІВКИ
Трошки історії
Ще у 2003 р. ця земельна ділянка була передана в довгострокову
оренду ГО «Міжнародний творчий центр Яна Табачника» для
будівництва офісного центру з готелем, житлового будинку та
елітного клубу «Честь маю».
У 2015 р. до мене звернулись небайдужі мешканці щодо
допомоги у поверненні громаді міста Києва зеленої зони на
Берковщині. Разом ми почали працювати над цим питанням.
У 2017 р. проголосовано рішення Київради про розірвання
договору оренди цієї земельної ділянки.
У березні 2017 р. мною подано проєкт рішення КМР про надання
цій ділянці статусу парку. У вересні того ж року проєкт рішення був
підтриманий на сесії Київради.
На 2020 р. вдалося закласти в бюджеті Києва фінансування на
розробку проєкту парка «Прибережний» та початок реалізації
першої черги будівництва.
До кінця 2021 р. - завершення першої черги будівництва.

Зони відпочинку у «Прибережному»

Зараз маємо:
Зручні пішохідні та велодоріжки
Дитячі та спортмайданчики
Вбиральні
Гірку з геопластики з оглядовим майданчиком, де буде
цікава фотозона
Зручні лави з урнами
Озеленені зони
Поливно-зрошувальну мережу
Змонтовану мережу під освітлення
Господарчий двір для експлуатації парку з приміщенням
для муніципальної варти та садівника
Парковку
Укріплений габіонами берег
Працюють 2 футбольних поля, що побудовані в частині
інвестпроєкту

Було

Далі будівництво продовжиться. З великих об’єктів на території
парку ще планується облаштування зони солярію та будівництво
амфітеатру на воді.
Вже зараз дарничани та гості району можуть приємно прогулятися
новою дарницькою локацією на набережній Дніпра.
Після завершення будівництва «Прибережний» стане парковою
окрасою Києва, якою не соромно буде похизуватися.
Замовник робіт - КО «Київзеленбуд»

Стало

Вуличні тренажери

!
ЯКИМ БУДЕ ПАРК
«ПРИБЕРЕЖНИЙ»?

ЗВІТ ДЕПУТАТА ЗА 2021 РІК
НОВИЙ СКВЕР У ДАРНИЦІ
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ОСВІТЛЕННЯ ТА ПОЛИВ РОСЛИН
У ПАРКУ «ПОЗНЯКИ»
Завершили роботи з освітлення парку. Загалом у парку встановлено
214 опор із сучасними LED-світильниками навколо озера та по всій
території парку.
Продовжуються роботи з прокладання нової поливно-зрошувальної
системи. Раніше була вже змонтована насосна станція на понтонах,
з якої подаватиметься вода. Цього року прокладено магістральні
трубопроводи у правій частині парку, що ближче до вулиці
Драгоманова.

Сквер на перетині вул. Ахматової та Драгоманова

Облаштували сквер новим дитячим майданчиком: встановлено
гірки, гойдалки, пісочницю, лави, відремонтовано старий комплекс.
Зроблено доріжки та бордюри, висаджено кущі, катальпи, клени та
ялинки, територію прибрано. А навкруги ростуть катальпи і каштани,
які ми висадили разом із мешканцями будинків минулого року.

ТОЛОКИ

Замовник робіт - КО «Київзеленбуд»

ОЗЕРО ЖАНДАРКА

Садимо дерева з громадою

Разом з небайдужими мешканцями проведено прибирання
територій:
вул. Зарічна, 16
пр-т Григоренка, 12
вул. Дніпровська набережна, 25, 25-А
вул. Привокзальна 10, 10/1, 8/1
поруч озер Жандарка та Срібний Кіл
Зариблюємо Жандарку

На озері працює труксор

Розпорядженням № 1954 КМДА замовником робіт з розчистки,
благоустрою та оздоровлення водойми визначено КП «Плесо».
Перша черга робіт із будівництва пішохідного мосту була
завершена декілька років тому, ним вже користуються мешканці
району. До кінця 2022 року заплановано завершити розчистку,
благоустрій та оздоровлення водойми. Нам вдалося закласти
фінансування на ці роботи у бюджеті міста.
Восени зарибили озеро Жандарка карасем, коропом та щукою.
За результатами фахового дослідження, наші постійні зариблення
дають результат: екосистема озера відновлюється.
Проведено кілька великих прибирань біля озера, де
заплановано великий парк відпочинку.
Запросили дайверів для очищення дна від габаритного сміття,
а фахівці КП «Плесо» за допомогою труксора почистили водну
поверхню та зрізали зайву
суху рослинність.
Реалізація проєкту з
облаштування парку
навколо Жандарки,
замовником якого є
КО «Київзеленбуд» –
наступний крок.

!
ЯКИМ БУДЕ ПАРК
НАВКОЛО ОЗЕРА
ЖАНДАРКА?

Дайвери на Жандарці

БОРОТЬБА З СЕЗОННИМИ АЛЕРГЕНАМИ
На численні скарги дарничан на алергію від амброзії змогли
провести ряд заходів зі знищення цієї шкідливої рослини.
Проведено обробку локацій, поданих мешканцями та де була
виявлена рослина, біохімічним препаратом «Амбростоп»
(нешкідливий для людей):
навколо озер Дарницького району: Жандарка, Вулик, Качине,
Нижній Тельбін, Вирлиця, Сонячне, Тягле, Корольок, Мартишів,
Небреж, взовж річки Підбірна.
парк «Партизанська Слава»
вул. Ахматової, 19-25, 37
вул. Ареф’єва, 34 (дитмайданчик «Африка»)
пр-т Бажана
вул. Бориспільська
вул. Ващенка
вул. Вірменська, 7
вул. Гмирі, 1/2
вул. Горлівська
пр-т Григоренка, 12, 14,
16, 20-Б (ДНЗ № 550)
вул. Драгоманова, 10-В
вул. Здолбунівська, 7-9
вул. Княжий Затон, 4, 9
вул. Колекторна
вул. Підващенка
вул. Підлипка, 22-Б
вул. Поліська
вул. Россошанська, 1
вул. Східна
вул. Урлівська, 4, 4-А
вул. Центральна (поруч м. «Славутич»)
вул. Харківське шосе, 21
вул. Чавдар
Перша обробка не знищить амброзію на 100%. У 2022 планується
продовження робіт сумісними зусиллями Управління екології КМДА,
КП «Плесо», КО «Київзеленбуд» та ДРДА.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ
СПОРТИВНІ ТА
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ КУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ
ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ
ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ:
пр-т Бажана, 9-В, 9-Г
вул. Здолбунівська, 3-Б, 3-В, 11, 11-А, 11-Б
вул. Привокзальна, 8
вул. Харківське шосе, 21, 21/1, 21/3

РЕМОНТ МІЖКВАРТАЛЬНИХ
ПРОЇЗДІВ ТА ТРОТУАРІВ:

вул. Ахматової, 14-Б, 35, 47,
22-33 (пониження бордюрів)
пр-т Бажана, 5
вул. Гришка, 8, 8-А, 8-Б
вул. Вишняківська 5, 5-А, 8
вул. Горлівська, 38/40
пр-т Григоренка, 3-А, 3-Б,
5, 26, 38
вул. Драгоманова, 9

вул. Княжий Затон, 12, 14-А,
14-Б, 14-В, 14-Г, 16-В
вул. Ревуцького, 7, 7-В,
11-А, 11-В, 20
вул. Руденко, 10, 10-А, 10-Г
вул. Срібнокільська, 20
вул. Тростянецька, 7
вул. Урлівська, 4, 4-А, 16

ЗАМІНА ВІКОН/ДВЕРЕЙ
НА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ:
пр-т Бажана, 7-Ж, 30
вул. Княжий Затон, 3, 5, 7, 11
вул. Урлівська, 16, 23-А
вул. Срібнокільська, 8, 8-А

Творчий конкурс «Києве мій»
Спортивні змагання з перетягування канату
Спортивний чемпіонат «Богатир Києва-2021»
Спортивний чемпіонат «Богатир року»
Силові змагання «Сила семи пагорбів»
Пробіг «Darnytsya City Run»
ДЮШС «Атлет» - 50 років
Велопробіг до Дня Незалежності
Фотоконкурс «Моя Україна»
Екскурсія для дітей на київський велотрек
«Богатирські ігри» серед студентів
Концерт до Дня Козацтва та Дня Захисників та Захисниць України
Новорічний конкурс – «Прикрась ялинку»

РЕАЛ МАДРИД
У Києві з’явилася ще одна соціально-спортивна школа фонду
«Реал Мадрид» завдяки компанії «Епіцентр» та ГО «Епіцентр
дітям». Спортивна школа для дітей із соціально незахищених родин
почала роботу на базі трьох київських навчальних закладів – шкіл
№ 62, № 243 та Українського коледжу ім. Сухомлинського № 272.
База у 62-ій школі Дарницького району відзначила річницю,
ми її запустили минулої осені. Як бачимо, співпраця соціально
відповідального бізнесу та міської влади реалізує корисні проєкти
та приносить дітям, які цього так потребують, нові можливості,
впевненість у своїх силах та у майбутньому. Це один із важливих
напрямків нашої роботи.

Вихованці соціально-спортивної школи

ВСТАНОВЛЕННЯ ДИТЯЧИХ
МАЙДАНЧИКІВ:
пр-т Бажана, 12
вул. Ахматової, 47
вул. Княжий Затон, 15
вул. Срібнокільська, 22-А

ВСТАНОВЛЕННЯ НОВИХ
ПОШТОВИХ СКРИНЬОК:
вул. Княжий Затон, 17, 17-А
вул. Урлівська, 5
пр-т Григоренка, 41

ЗАВЕЗЕНО ЧОРНОЗЕМ ЗА АДРЕСАМИ:
вул. Ахматової, 16-Б
вул. Ващенка, 1
вул. Чавдар, 8, 12, 14

ПІДТРИМКА АРМІЇ,
БАГАТОДІТНИХ
У цьому році ми продовжили
допомагати багатодітним сім’ям,
дитячим будинкам, людям із
інвалідністю, учасникам АТО та
ООС, ліквідаторам аварії на ЧАЕС,
малозабезпеченим киянам та всім,
хто потребує підтримки.
Продовжили співпрацю із
благодійними фондами та
громадськими організаціями.

ЗВІТ ДЕПУТАТА ЗА 2021 РІК

РОБОТА
В КИЇВРАДІ
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Створили 3 відділення реабілітації для осіб з інвалідністю – дітей
та дорослих, 2 з них у Дарницькому районі.
Продовжуємо ремонтувати дороги та міжквартальні проїзди.
Цього року відремонтували 198 об’єктів дорожньої
інфраструктури.
Збільшили мережу велодоріжок та смуг на понад 80 км.
Оновили 7 мостів та шляхопроводів.
Найбільше коштів місто традиційно спрямувало на галузь освіти
– понад 26 млрд грн.
Відкрили 4 дитячих садочки, один з них у Дарницькому районі,
та нову сучасну енергоефективну школу № 22.
Додатково відкрили 20 груп в садочках (370 додаткових місць).
Щодо шкіл, то є практика добудови корпусів чи ще одного поверху.
Також проводяться капремонти закладів освіти.
По галузі ЖКГ: оновлено понад 70 км зношених мереж.
На сміттєспалювальному заводі «Енергія» розпочали
будівництво системи хімічного очищення.

У команді Віталія Кличка нам вдалося
зробити чимало за 2021 рік
На медичну сферу спрямували 7 млрд грн.
Зокрема, на сучасне обладнання для медзакладів - 725 млн грн.
На ремонт закладів медичної сфери — понад 740 млн грн:
9 відремонтованих відділень у лікарнях і термосанація 4 будівель
медзакладів.
На надбавку медикам до заробітної платні цього року Київ
виділив майже 1,2 млрд грн.
На соцзахист було виділено 5,2 млрд грн. Із них на міську
програму «Турбота» – понад 3,4 млрд грн..

На Дарницькій ТЕЦ збудували вже третій електрофільтр, який
значно зменшує викиди забруднюючих речовин.
Триває реконструкція на Бортницькій станції аерації.
Оновили 45 парків та скверів, на що Київрада виділила понад
300 млн грн.

!
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ
ДЕПУТАТА

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ
У 2021
завітало

4 003 мешканця
підготовано 381 депутатське

звернення

Для зручності в приймальні організовано
прийом показників лічильників
Надаються безкоштовні юридичні консультації

Адреса громадської приймальні
вул. Здолбунівська, 7-Б
(територія СЗШ № 111)
тел. (044) 353-85-16

Графік роботи:
пн.-пт.: 10:00-18:00
сб., нд.: вихідний

Email для звернень: goncharov.press@gmail.com

ТАКОЖ МИ
ДОСТУПНІ У
СОЦМЕРЕЖАХ
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