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Звіт депутата Київради по дарницькому округу № 22 ВОЛОДИМИРА ГОНЧАРОВА за 2016 р.

ВОЛОДИМИР ГОНЧАРОВ

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ

депутат Київської міської ради VIII скликання,
округ № 22, Дарницький район, член постійної комісії з
питань бюджету та соціально-економічного розвитку

МОДЕРНІЗАЦІЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
Капремонт (утеплення) фасадів:
вул. Княжий Затон, 13; вул. Урлівська, 5, 1/8
Заміна вікон (дверей) на енергозберігаючі: вул. Срібнокільська, 22-А, 24-А;
вул. А. Ахматової, 39-Б, 43; вул. Княжий
Затон, 12, 13, 15, 17, 17-А, 17-Б, 19; вул. Урлівська, 1/8, 5
Реконструкція системи теплопостачання у будинку на вул. А. Ахматової, 43,
з облаштуванням ІТП у місцях введення
у тепломережу
Капремонт міжквартальних проїздів і
прибудинкових територій на
вул. Урлівська, заїзд до буд. 3, 3-А, 5,
та вул. Урлівська, 1/8, 9, 5-А, 7

ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЯ
У САДОЧКАХ

Капремонт фасадів ДНЗ № 89, вул. Княжий Затон, 17-Г
Капремонт покрівель ДНЗ № 210, вул. Срібнокільська, 14-Б
Заміна вікон ДНЗ № 89, вул. Княжий Затон, 17-Г
Заміна вікон ДНЗ № 210, вул. Срібнокільська, 14-Б

ОЗЕЛЕНЕННЯ

!

ЛИШЕ У 2016 РОЦІ
НА РОЗВИТОК ОКРУГУ
ДЕПУТАТ ЗАЛУЧИВ
ІЗ БЮДЖЕТУ КИЄВА
ПОНАД

30,5

Реалізація проекту розчищення та благоустрою озера
Жандарка та побудови пішохідного мосту
Висадка кленів на перехресті вул. А. Ахматової/Урлівської
Висадження дубів на вул. А. Ахматової
Організація толок на озерах Срібний Кіл, Небреж, Жандарка,
на вул. Ващенка – Колекторній, Іжевській – Трускавецькій, вул. Є. Чавдар
Ухвалено рішення про облаштування скверу на просп. Бажана, 10-12

МЛН ГРН

Консультації з фахівцями ПАТ «Київенерго»,
ПАТ «Київводоканал», управління соцзахисту –

1 207 дарничан

Прийом громадян –

3 950 жителів
552

Матеріальна допомога –
мешканцям
Підговлено депутатських запитів
і звернень –

399

ПЕРЕОСНАЩЕННЯ
ШКОЛИ № 62

Капітальний ремонт приміщень молодшої школи
Заміна вікон на енергоефективні
Капремонт покрівель
Капремонт місць загального користування
Капремонт огорожі
Капремонт електричних мереж/електрощитових
Капремонт інженерних мереж
(ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)
Капремонт спортивних залів
Проектування реконструкції стадіону
Капремонт їдальні
Оновлення баскетбольного майданчика
Запровадження безпекової системи «Смарсі»
Безкоштовний Інтернет у зоні шкільного кафе
На розробку проекту із термомодернізації на
2017 рік передбачено 580 тис. грн
У Програмі соцекономрозвитку столиці на 2017 р.
передбачено 4,25 млн грн на реконструкцію шкільного стадіону

ЗМІНИ В ОКРУЗІ
Розміщено світлофорні об’єкти на перехресті вул. Центральна/Колекторна та Княжий Затон/Срібнокільська
Встановлено обмежувачі руху на пішохідних
переходах: вул. Центральна, Гмирі, Є. Чавдар
Оновлено дитячий майданчик на вул. А. Ахматової, 43
Проведено капремонт бюветного комплексу,
вул. Княжий Затон, 17-Б
Встановлено спортивні майданчики для занять
воркаутом за адресами: Княжий Затон, 12, Княжий Затон,
17-В (територія СЗШ № 62)
Реконструйовано футбольний майданчик
на вул. Урлівська, 5-9
Замінено вікна в КНП «Центр первинної медико-

ОБІЦЯВ
Будівництво другої черги гімназії
«Київська Русь», навчального
закладу на 22 класи на ділянці № 13
у 6-му мкрн. ж/м Осокорки-Північні
Приміщення дасть можливість
збільшити заклад на 660 учнівських
місць

Будівництво навчального закладу
на 1100 місць з басейном для ліцею
«Інтелект» на ділянці 65-66 у 10-му
мкрн. ж/м Осокорки

Будівництво дитячого садка
замість висотки на ділянці № 15
у 9-му мкрн. ж/м Позняки на
вул. Княжий Затон, 12

санітарної допомоги» (вул. Срібнокільська, 14-Б)
Організовано шкільний автобус від приватного
сектора до Інженерної гімназії та СЗШ № 62
Демонтаж незаконної АГЗС на вул. Є. Чавдар
Забезпечення освітлення на вул. Ващенка
Встановлення огорожі на вул. Срібнокільській, 20,
Урлівській, 1/8, Княжий Затон, 12
Збудовано заїзний «карман» для громадського
транспорту на вул. Центральній
У Програмі соцекономрозвитку на 2017 рік
передбачено кошти на проектування бювету на
вул. Ващенка, 5

ЗРОБИВ
Сьогодні на вул. Гмирі, 2-В, активно триває будівництво школи на 660
місць (вирито котлован, облаштовано палі, триває армування фундаменту). Замовник – КП «Спецжитлофонд», генпідрядник – ТОВ «Варда Спецбуд
Монтаж»
У Програмі соцекономрозвитку Києва на 2017 р. передбачено
85 млн грн на завершення будівництва
На місці одного з довгобудів поруч зі школою на Вишняківській, 8-Б,
збудовано ДНЗ № 791, який передано до комунальної власності міста
Ділянка на вул. Вишняківській остаточно закріплена за ліцеєм «Інтелект»
До Програми соцекономрозвитку на 2017 рік включено 51 млн 260 тис. грн
на будівництво
Проведено комплексну експертизу об'єкта
Триває буріння свердловини для закладення теплових насосів, що
зробить школу енергонезалежною. Унікальний проект на теренах України
Проведено громадські слухання, де остаточно визначено, що будуватиметься виключно ДНЗ
У 2016-му розроблено проектну документацію
У Програмі соцекономрозвитку передбачено 34 млн 774 тис. грн
на будівництво, яке розпочнеться у 2017 році

ПЛАНУЮ
Контроль за будівництвом,
вчасним фінансуванням
та введення в експлуатацію

Завершення будівництва та
введення в експлуатацію школи з
окремою будівлею басейну

Завершення будівництва
дитячого садка та введення
в експлуатацію
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«МОЯ УКРАЇНА» ТАЛАНТИ ДАРНИЦІ

У цьому будинку проживав
полковник Ігор Павлов,
який загинув в АТО

МОЛОДІ ПОЕТИ ОТРИМАЛИ
ВІДЗНАКИ ВІД ДЕПУТАТА
Володимир Гончаров виступив
організатором і меценатом літературного
конкурсу «Моя Україна», який зібрав сотні учнівських
віршів про Україну і відкрив молоді обдарування
ерший районний літературний
конкурс «Моя Україна» зібрав 333
дитячих вірші про батьківщину,
героїв АТО, співучу мову, найкращу у світі
природу. Письменники та діячі мистецтв,
які входили до суддівської колегії, а це –
Василь Довжик, Петро Засенко, Віктор Женченко, Оксана Головата, відібрали понад 70
авторів до літературного альманаху «Я –
клітинка твоя, Україно».
Унікальне видання юних поетів вийшло
друком до 25-ї річниці Незалежності України. Редактором-упорядником літературної збірки стала редактор і журналіст Леся
Шелест. Члени журі конкурсу запевняють,
що цінність таких творчих змагань є незаперечною, адже вони популяризують
мову, вчать дітей мислити неординарно
та вболівати за долю своєї країни.
– Більшість учасників заслуговують
найвищої оцінки за свої чисті, як джерельна водиця, твори. Усі вони по-своєму талановиті, залюблені у свою державу, співучу
мову, історію. Особливу подяку виношу
організатору конкурсу Володимиру Гончарову. Він – перший у столиці! – відчув нагальну потребу таких поетичних змагань
не лише у Дарницькому районі, а й по всій
Україні, – переконаний голова журі конкурсу, поет, перекладач, лауреат державної
премії ім. Малишка Віктор Женченко.
Урочиста церемонія нагородження відбулась у парку «Позняки» 24 серпня під
час святкування Дня Незалежності. Усі
учасники отримали дипломи, примірники збірочки «Я – клітинка твоя, Україно» і
запрошення на подорож Дніпром із родиною.
– Щасливий жити в країні, де зростають
такі потужні молоді обдарування, – говорить Гончаров. – Я особисто перечитував
кожен надісланий вірш і окремі рядки
западали глибоко в душу. Класно, що вдалось зібрати так багато обдарованих молодих поетів в одній збірці. Вітаю наших дорогих переможців і усіх учасників, бажаю
розвивати свої таланти та готуватися до
наступного конкурсу.
Нещодавно за сприяння депутата відбувся конкурс дитячої аплікації «Зимова казка», який зібрав близько тисячі робіт вихованців дитячих садочків. Наразі
планується нове творче змагання для
юних художників до 26-ї річниці Незалежності України.
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НА ЧЕСТЬ ПОЛКОВНИКА ПАВЛОВА
У Дарницькому районі на будинку по вулиці
Драгоманова, 1, за підтримки Володимира
Гончарова встановили пам'ятну дошку
дарничанину, учаснику антитерористичної
операції на Сході Ігорю Павлову

Текст:
Леся Шелест
олковник Ігор Миколайович Павлов загинув 9 лютого 2015 року під
час обстрілу під Дебальцевим разом із чотирма побратимами.
За особисту мужність і високий професіоналізм Указом Президента України героя
посмертно нагородили орденом Богдана
Хмельницького III ступеня.
У цивільному житті, до АТО, Павлов служив начальником кафедри тактико-спеціальної підготовки Військового інституту телекомунікації та інформатизації. Ґрунтовно
займався науковою роботою та готувався
до захисту дисертації. Говорив: «Повернусь
з АТО, захищусь». Поїхав на фронт аби дослідити, як поводять себе у польових умовах
засоби зв’язку, на яких вчаться курсанти.
За словами колег, під час роботи полковника кафедра тактико-спеціальної підготовки
стала кращою у військовому вузі.
– Ігор Миколайович був кандидатом технічних наук, вів розгалужену наукову роботу, глибоко знав свою справу. Я дуже багато
навчився від нього. Ми працювали разом
на кафедрі, – розповідає колишній викладач Військового інституту телекомунікації
Андрій Руденко. – Колега зростав сиротою,
був надзвичайно людяним, ніколи не відмовляв у допомозі – чи по роботі, чи в особистих питаннях.
Пошуково-дослідницькою роботою продовжує займатися одна з доньок загиблого.
У захисника залишились дружина та двоє
дітей. Як розповідає дружина Світлана, Ігор
був ідеальним батьком:

П

– Не пропустив жодних батьківських
зборів, завжди гуляв з візочком, цікавився життям дітей. Ігор за освітою і за покликанням був офіцером, і завжди знав,
що таке офіцерська честь. Саме тому не
міг залишитись вдома, коли почалась
війна на Сході.
Увіковічнити пам’ять науковця запропонували співробітники військового інституту.
– Ми звернулись до голови Дарницької РДА, а Геннадій Сінцов заручився
підтримкою депутата Київської міської ради Володимира Гончарова, який,
власне, і допоміг із виготовленням меморіальної дошки, – розповідає Андрій
Руденко, який нині працює на посаді завсектора мобілізаційної та оборонної роботи в райадміністрації. – Також додам,
що депутат постійно надає підтримку
військовим частинам району, підрозділам, які беруть участь в АТО.
Володимир Гончаров не міг залишитись осторонь.
– Особисто полковника Ігора Павлова я
не знав, але, як і кожен герой, який поліг
за Україну, гідний, щоб про нього пам’ятали ми та наші нащадки. Нещодавно в
бою під Волновахою геройськи загинув
співробітник компанії «Епіцентр», сорокатрирічний Олександр Бойко. Чоловік
служив у зенітному дивізіоні. Ми надали
матеріальну підтримку родині загиблого. У бійця залишилось двоє дітей.
Про полковника Павлова та про всіх
наших героїв, які віддали життя, захищаючи рубежі батьківщини, ми, українці,
будемо пам’ятати завжди.
Слава Україні!

ГОНЧАРОВ НАГОРОДЖЕНИЙ МЕДАЛЛЮ
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГРОМАДОЮ»

!

Рада волонтерів Дарницького району нагородила Володимира
Гончарова медаллю «За заслуги перед громадою», відзначивши
внесок депутата у допомогу армії в зоні АТО. «Ми постійно відвозимо допомогу на фронт. І Володя жодного разу не сказав нам «ні».
Щиро дякуємо», – коментує член Ради волонтерів Дарницького району Раїса Шматко.

Анастасія Свічка, 14 р.

Гімназія міжнародних відносин

НЕМА У СВІТІ КРАЩОЇ
Ти відчуваєш, як вона звучить?
Пульсує в серці разом з кров’ю.
Одна лиш назва – це коротка мить,
Яка тебе наповнює любов’ю!
Чи здогадаєшся, про що пишу?
Шкода людей, які тут не бували.
Вони не бачили по-справжньому
красу,
Якщо на нашу землю не ступали.
Таку країну треба пошукати,
Нема за неї кращої у світі.
Ніде не будуть так пісні лунати,
І тільки в нас такі чарівні діти.
Ми Україну берегли із поколінь,
Від предків давніх і до мами з
татом.
Вона – найголовніше із прозрінь,
Їі словами важко описати.
Люблю дороги, що ведуть додому.
Люблю народ, як птаха любить
волю.
Люблю весною в небі гуркіт грому.
Люблю Вкраїну, кличу її долю.
О рідна земле, як прекрасна ти!
Моя колиско і моя святине.
У час свободи, у грізний час війни
Для мене ти – і гордість,
і твердиня.

ВОЛОДИМИР ГОНЧАРОВ
НАГОРОДЖЕНИЙ ВІДЗНАКОЮ
«ДАРНИЧАНИН РОКУ»
епутат Київради Володимир Гончаров отримав почесну відзнаку «Дарничанин року». У рейтингу громадської активності депутата визнано кращим у номінації «Меценат року».
– Дякую за визнання! Це для мене є підтвердженням, що працюю у вірному
напрямку. Зобов’язуюсь і надалі підтримувати патріотичні, культурні, соціальні
та спортивні проекти, спрямовані на розвиток Дарницького району та столиці,
– прокоментував отримання нагороди Володимир Гончаров.
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ВОЛОДИМИР ГОНЧАРОВ: МОЯ МЕТА –
СТВОРИТИ СУЧАСНИЙ ПАРК СІМЕЙНОГО
ВІДПОЧИНКУ НА ПОЗНЯКАХ

БУДЕ

1

З повним збереженням екосистеми озера

ЖАНДАРКА

2

М

оя мета – створення нової великої екологічно чистої зони на
Позняках, до якої увійдуть озеро Жандарка та територія із зеленими насадженнями навколо. Це буде сучасний парк сімейного
відпочинку «Жандарка» із пішохідними доріжками, лавами, ліхтарями, зонами для пікніків, дитячими, спортивними майданчиками,
прекрасним озером із рибою та човнами.
У 2017 році продовжиться реалізація проекту «Будівництво пішохідного мосту через озеро Жандарка з розчисткою, благоустроєм
і оздоровленням водойми у 2-му мкрн. ж/м Позняки». Програмою
соцекономрозвитку столиці за моїм поданням на цей рік передбачено
необхідні кошти на його реалізацію.
Ми завершимо облаштування мостового переходу, що включає
встановлення опор освітлення, фарбування перил та оздоблення мосту тротуарною плиткою. Потім розпочнеться виконання другої черги
реалізації проекту – розчищення чаші акваторії від мулових відкладів, зайвої рослинності, засмічення з використанням землерийних
машин. Відбуватиметься ґрунтовне впорядкування берегів: ліквідація мілководдя, засипка ям, розрівнювання навалів.
По периметру озера буде облаштовано пішохідну доріжку, встановлені ліхтарі, лави для відпочинку, висаджені дерева та кущі.
Нині продовжую відповідну роботу, аби зелена зона навколо Жандарки отримала офіційний статус парку і була передана на баланс комунальному підприємству «Київзеленбуд».
Працюю над заснуванням благодійного фонду «Жандарка», який
об’єднає активістів, експертів, людей, не байдужих до долі озера. Заплановано проведення ряду громадських обговорень задля врахування думок жителів прилеглих будинків щодо подальшого облаштування території парку. Запрошую брати активну участь у слуханнях і вже
зараз долучатись до групи активних мешканців Парк «Жандарка» у
мережі Facebook, заповнювати анкету щодо допомоги у створенні
майбутнього парку.
Найближчим часом стартує реконструкція спортивного комплексу
у СЗШ № 111. Це буде сучасна спортивна споруда із тенісними кортами,
трибунами, полями для гри у футбол, баскетбол, волейбол. Передбачено відповідні бюджетні асигнування. Переходячи озеро по містку,
жителі потраплятимуть до спорткомплексу, де можна буде щодня
підтримувати здоров’я на свіжому повітрі абсолютно безкоштовно.
Фактично стадіон стане частиною великої зони дозвілля «Жандарка».
Мушу констатувати, що, забудовуючи мікрорайон «Позняки-2», ПАТ
ХК «Київміськбуд» не виконав зобов'язань перед інвесторами. Тут
мали бути зведені ще два садочки, дві школи, поліклініка, школа мистецтв, спортивно-оздоровчий комплекс та облаштована територія
для відпочинку навколо Жандарки. Тому, як депутат, обраний громадою, і член бюджетної комісії Київради, паралельно із створенням
парку «Жандарка», зобов'язуюсь залучати бюджетні кошти на побудову нових і ремонт вже існуючих об'єктів соціальної інфраструктури.
У 2016-му в Києві було відкрито сім нових дитячих садочків. Я впевнений, поступово рухаючи це питання, ми досягнемо результату – і
потрібні мікрорайону школи та садочки будуть споруджені. Навколо
чудового озера Жандарка, яке ми крок за кроком облаштовуємо, буде
побудована потрібна інфраструктура.

4
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Сучасна житлова забудова практично не залишає
місця для відпочинку і комфортного життя міським жителям. Зелені зони збагачують повітря киснем,
знешкоджують шкідливі автомобільні викиди, затримують пил, залишаючись поодинокими острівцями життя
рослин і тварин серед кам'яних джунглів.

1

Реконструйований стадіон школи № 111.
У жителів мікрорайону буде можливість безкоштовно займатись
спортом у сучасному комплексі. Проект виготовлено, початок
будівництва – 2017 р. (див. схему повної реконструкції с. 5)

2

Пішохідний міст із залізобетонних конструкцій (довжина
– 60 м, ширина – 3 м) із перильним огородженням і пандусом
для сполучення мкрн. «Позняки-1» і мкрн. «Позняки-2».

3

Облаштування мощеної пішохідної доріжки по
периметру озера, загальна довжина – 2400 м. Ширина
тротуару – 2,25 м. Колір – корал, теракотовий. По периметру
водойми буде облаштовано ліхтарі та лави відпочинку.

4

Зелені насадження (дерева, кущі) по периметру озера,
які заплановані проектом. Екосистему озера буде повністю
збережено.
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1 СХЕМА ПОВНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ СТАДІОНУ ШКОЛИ № 111

ОЛЕКСАНДР ГОНЧАРОВ:
ЄДИНИЙ ШЛЯХ ВИРІШЕННЯ
«БУДІВЕЛЬНИХ» СКАНДАЛІВ –
НОВІ САДОЧКИ ТА ШКОЛИ

СТРАТЕГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
«ПАРК «ЖАНДАРКА»

!

2017-2020 рр.
Завершення облаштування пішохідного мостового переходу, який з'єднав мікрорайони
«Позняки-1» і «Позняки-2»: встановлення опор освітлення на вході та виході, фарбування
перил, оздоблення тротуарною плиткою.
Завершення реалізації проекту «Будівництво пішохідного мосту через озеро Жандарка
з розчисткою, благоустроєм та оздоровленням водойми у 2-му мкрн. ж/м Позняки». Програмою соцекономрозвитку на 2017 рік передбачено необхідні кошти.
Розчищення чаші акваторії від мулових відкладів, зайвої рослинності, засмічення з
використанням землерийних машин. Впорядкування берегів: ліквідація мілководдя, засипка ям, розрівнювання навалів ґрунту.
Будівництво пішохідної тротуарної доріжки по периметру озера – загальна довжина
якої 2400 м, встановлення ліхтарів, лав для відпочинку, висадження дерев і кущів, облаштування газонів.
Реконструкція стадіону школи № 111 на вул. Здолбунівській, 7-Б. Це буде сучасний спортивний комплекс із тенісними кортами, трибунами, футбольним, волейбольним, баскетбольним майданчиками, тренажерами, де діти та дорослі зможуть безкоштовно займатись спортом.
Винесення меж озера Жандарка в натурі (на місцевості), офіційне закріплення за територією статусу парку, щоб ніхто не міг претендувати на частину земельної ділянки, аби
щось побудувати без дозволу громади. Вже готується відповідний проект рішення Київської міської ради за поданням Володимира Гончарова та Олександра Гончарова.
Передача парку сімейного відпочинку «Жандарка» на баланс комунальному підприємству КО «Київзеленбуд», аби за територією відбувався постійний догляд, належне прибирання тощо.
Створення Благодійного фонду «Жандарка», який об’єднає меценатів, експертів, місцевих жителів. При такій організації працюватиме Піклувальна рада парку «Жандарка», до
якої ми залучаємо експертів: екологів, ландшафтних дизайнерів, представників Асоціації
риболовів України, науковців, громадських активістів, людей, не байдужих до долі озера.

Піклувальна рада спільно з Володимиром та Олександром Гончаровими буде працювати над подальшим проектом розвитку парку сімейного відпочинку, вносити пропозиції, контролювати хід робіт щодо впорядкування берегів і розчищення озера.
Проведення серії розширених громадських слухань із залученням широкої аудиторії
місцевих жителів – обговорення проекту парку «Жандарка», обмін думками та ідеями.
Визначення місць для облаштування велосипедних доріжок, зон для пікніків, місць для
риболовлі, вигулу тварин, дитячих і спортивних майданчиків, розташування арт-об’єктів
тощо.
Реалізація екопроектів на території парку «Жандарка»: періодичне зариблення озера,
збереження популяції птахів, дератизація гризунів, висадження алей, проведення громадських толок на постійній основі тощо.

Дарницькому, як одному з найгустонаселеніших районів столиці,
надзвичайно потрібні додаткові садочки та школи. У районі з майже 400-тисячним населенням найболючішою
залишається проблема нестачі місць
в освітніх закладах. Окремі дитячі садочки (№ 100 «Казка», ШДС «Перевесло»)
укомплектовані більше ніж на 200%.

А

ктивна житлова забудова та гостра проблема з доступом до системи освіти спричиняє непоодинокі
конфлікти громади із забудовниками. Споруджуючи чергові
квартали, будівельні корпорації не виконали зобов’язань перед інвесторами та не звели обіцяні садочки, школи, лікарні.
Як приклад, ситуація у щільно забудованому новому мікрорайоні «Позняки-2». Відповідно до плану інституту «Київжитлопроект», забудовник мікрорайону ПАТ ХК «Київміськбуд»
мав спорудити 24 житлових будинки (560 тис. кв. м) і відповідні об'єкти соціальної інфраструктури. Передбачалось зведення загальноосвітньої школи на 1080 місць (ділянка № 23),
початкової школи на 360 місць – на діл. № 23-А; двох дитячих
садків на 280 місць – на ділянках №№ 28 та 28-А; школи мистецтв на 700 місць – на ділянці № 24; спортивно-оздоровчого
комплексу (діл. № 25) та поліклініки на діл. № 30 згідно проекту. Також мало бути приведено до належного стану озеро
Жандарка, яке колись було окрасою Позняків.
На даний час очевидно, що забудовник не виконав зобов'язань перед покупцями квартир, презентуючи гарну картинку напочатку. Тож констатуємо факт – із об'єктів соціальної
сфери побудовано лише один дитячий садок. Маніпулювання із зобов’язаннями ПАТ «ХК «Київміськбуд» викликало
значне соціальне напруження у мікрорайоні. Відтепер будьяке будівництво перетворюється на черговий конфлікт між
забудовником і жителями прилеглих багатоповерхівок.
Як член постійної комісії з питань освіти, зобов'язуюсь
лобіювати питання побудови нових і приведення до сучасного стану працюючих навчальних закладів у 2-му мікрорайоні «Позняки». До речі, у 2017-му завершиться проектування та виготовлення техдокументації проекту термомодернізації будівлі у садочку № 113 на вул. Здолбунівській, 3-А, з
надбудовою одного поверху. Бюджетом на нинішній рік заплановано 504 тис. грн.
Також є зрушення щодо побудови школи мистецтв на 700
місць. На цей рік Програмою соцекономрозвитку Києва передбачено 1 млн грн на розробку технічної документації.
Неподалік озера Жандарка, за адресою вул. Здолбунівська,
11-В, вже навесні розпочнеться висадження дерев і кущів у
новому сквері. Це буде чудова зона відпочинку для жителів
Позняків, яка відповідатиме усім сучасним вимогам. Програмою соцекономрозвитку Києва передбачено 1,5 млн грн.
Соціальна інфраструктура та екологічні зони відпочинку
для дарничан наразі залишаються нашими головними пріоритетами.

