
РАЗОМ МИ - СИЛА! РАЗОМ ДО НОВИХ ЗВЕРШЕНЬ!

Дорогі кияни, 2020 - рік, що зробив нас сильнішими, витривалішими, 2020 - рік 
змін, викликів та нових рішень. 
Дякую кожному з вас за зворотній зв’язок, за вашу активність у вирішенні питань 
Дарницького району.   Для мене честь представляти ваші інтереси в Київській 
міській раді в новій каденції. Вдячний за підтримку!

ВОЛОДИМИР ГОНЧАРОВ,  депутат Київради, член комісії 
з питань бюджету та соцекономрозвитку

ЗВІТ
ДЕПУТАТА
КИЇВРАДИ  
ЗА 2020 РІК
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МОДЕРНІЗУЄМО ЗАКЛАДИ ОСВІТИ

ПРОВЕДЕНО ЧЕРГОВИЙ ЕТАП 
УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ  У ШКОЛАХ 
№ 111 (ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б) 
ТА № 62 (КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В).

Школа № 111

1  Виділення земельних ділянок для побудови нових закладів 
шкільної та позашкільної освіти у столиці.
2  Безпека дорожнього руху біля закладів освіти: обладнання 

пішохідних переходів, встановлення знаків та засобів примусового 
зниження швидкості («лежачі поліцейські»). 
3  Харчування у закладах освіти Києва – контроль якості та 

відповідність надання послуг обслуговуючими організаціями. 
Модернізація харчоблоків.
4  Впровадження фінансової та господарської автономії у закладах 
освіти. Співпраця із Департаментом освіти і науки КМДА.
5  Контроль за виконанням освітніх програм «Дріб’язок на 

побутові потреби» та «Підготовка до нового навчального року». 
Бюджетні запити від шкіл та садочків мають бути прозорими, а самі 
заклади припинити ганебну практику збирати з батьків на мило, 
папір та миючі засоби.
6  Ревіталізація (повернення) закладів дошкільної освіти, які 

використовувались не за призначенням, до комунальної власності 
Києва.
7  Обговорення питання щодо покращення технічних можливостей 

закладів освіти для надання освітніх послуг у період дистанційного 
навчання.
8  Ініціатива щодо підвищення заробітної плати помічникам 

вихователя та технічному персоналу у садочках.
9  Впровадження «Карти потреб» — по кожному закладу освіти 

створюються технічні анкети, які допоможуть ефективніше 
спрямовувати фінансування на капітальні чи ремонтні роботи. 
10 Передача цілісних майнових комплексів ДЮСШ до комунальної 
власності Києва.
11  Впровадження електронних учнівських квитків та можливості 
розраховуватись цією карткою за харчування у школі. Додаткова 
перевага – уникнення обігу готівки у розрахунках зробить більш 
прозорою систему дитячого харчування.
12  Взаємодія із правоохоронними органами: недопущення 
розповсюдження наркотичних засобів у закладах освіти та 
продажу алкоголю (відстань торговельної точки має складати не 
менше 200 м від школи).

ВІДКРИТТЯ СОЦІАЛЬНО- 
СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ 
«РЕАЛ МАДРИД»

РОБОТА В КИЇВРАДІ ПО ОСВІТНЬОМУ НАПРЯМКУ

Вперше у Києві у Дарницькому районі на базі школи № 62 на
Княжому Затоні відкривається безкоштовна соціально-спортивна
школа фонду «Реал Мадрид». Проект реалізує в Україні ГО 
«Епіцентр дітям», де безкоштовно тренуються 60 дітей із соціально 
складних категорій. Проходять заняття із професійними тренерами із 
футболу, психологами та педагогами.

СПОРТИВНІ ТА КУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ

• Організували для учасників АТО та їх родин перегляд прем’єри 
української стрічки «Східняк»
• Підтримка спортивних матчів та футбольних турнірів ДЮШС 
«Атлет» (Зрошувальна, 4-А)
• Підтримка боксерського клубу «Наша Відповідь» (Гмирі, 2-В)  у 
проведенні змагань
• Допомога у ремонті клубів на Тростянецькій, 6-Г, Харченка, 59, 
Бажана, 34-А для спортивних занять СК «Сильна нація»
• До Дня Незалежності проведено патріотичний фотоконкурс 
• До Дня Прапора на найвищому будинку району (Княжий Затон, 
21) традиційно замайорів український стяг
• Спільно із клінікою Центр Сучасної Ветеринарної Медицини 
проведено безкоштовну вакцинацію котів та собак проти сказу

ОСВІТА

Школа № 111

Школа № 62
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Школа № 62

Школа № 111

СПОРТ

РЕМОНТИ СПОРТ-
МАЙДАНЧИКІВ

СТАДІОН ШКОЛИ № 111

СТАДІОН ШКОЛИ № 62 

• Відновили світло в приміщеннях ДЮСШ «Атлет».
Півроку 1300 юних вихованців та тренерів не могли повноцінно 
займатися спортом!

• Ремонт майданчиків на Гмирі, 16-А, Урлівській, 7, Чавдар, 24, 
Здолбунівська, 9 (ремонт огорожі).

Виконано:
• Ахматової, 30;
• Ващенка 3-5 (надано штучне покриття); 
• Дніпровська набережна, 19-В;
• Урлівська, 3-А, 3-Б, 34-А, 7, 9;
• Чавдар, 3, 5. 
• приватний сектор на Осокорках, вул. Ареф’єва

Виконано: 
• монтаж дощової каналізації; 
• монтаж бордюрів; 
• встановлено опори освітлення; 
• закладено фундаменти; 
• встановлено огорожу.

Замовник – Дарницьке районне управління освіти.
Розпорядник коштів – Дарницька райдержадміністрація.
Фінансування – ПСЕР-2020 (було виділено 5 млн грн).

Виконано: 
• монтаж дощової каналізації; 
• встановлено бордюри; 
• встановлено огорожу; 
• проведено кабель електропостачання.

Замовник – Дарницьке управління освіти.
Розпорядник коштів – Дарницька райдержадміністрація.
Фінансування – ПСЕР-2020 (було виділено 5 млн грн).

Майданчики встановлюються по всій столиці за програмою 
Віталія Кличка «Безкоштовний спорт доступний кожному»

10 НОВИХ СПОРТИВНИХ  
МАЙДАНЧИКІВ ВОРКАУТ

БУДІВНИЦТВО 
СТАДІОНІВ
111 ТА 62 ШКІЛ 

ВСІ АКТУАЛЬНІ 
НОВИНИ ПО 
БУДІВНИЦТВУ 
СТАДІОНІВ У ШКОЛАХ 
№№ 62 і 111

!
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• Системно проводяться толоки у різних локаціях району
• Прибрано аварійні сухостої (приватний сектор «Осокорки»)
• Разом з небайдужими дарничанами проведено 
розчистку р. Підбірна. 
• Висаджено дерева та кущі за адресами: 

• Срібнокільська, 16 (сквер поруч озера Срібний кіл); 
• Ахматової, 8 та 30;
• Урлівська, 7-9; 
• Гмирі, 2-В
• Здолбунівська, 13; 
• Парк «Позняки».

• Завезено пісок за адресами:
• Ахматової, 14-Б;
• Ващенка, 3-5;
• Здолбунівська, 9-Б, 11;
• Дніпровська набережна, 26, 26-А; 
• Урлівська, 5-А, 9, 23-А;
• Бажана, 16.

• Завезено чорнозем за адресами: 
• Мішуги, 2; 
• Гмирі, 16-А, 2-В; 
• Здолбунівська, 3, 5, 9-А, 13;
• Срібнокільська, 14, 16;
• Дніпровська набережна, 26, 26-А, 26-Б, 26-В, 26-Г;
• Ващенка, 7;
• Чавдар, 24;
• Бажана, 14;
• Княжий Затон, 14.

ЩОБ БУТИ В КУРСІ 
БУДІВНИЦТВА ПАРКІВ 
ДОВКОЛА ЖАНДАРКИ 
ТА БЕРКОВЩИНИ, 
ДОЛУЧАЙСЯ  

!

Замовник – КО «Київзеленбуд». 
Проєкт розрахований на кілька років. 
Реалізовано:   
• паркувальний майданчик на 35 паркомісць; 
• облаштовано доріжки для прогулянок (700 м2); 
• встановлено лавки та урни; 
• облаштовано вхідну групу в парк;  
• підготовано 2000 м2 території під озеленення парку;  
• облаштування футбольних полів (інвестпроєкт).

Реалізовано:   
• зариблення озера (вчетверте) білими амуром, карасем та щукою;
• розчищення дна водойми від сміття за допомогою дайверів;
• робота трюксору для очистки поверхні озера від сміття, 
   очерету, водоростей;
• залучення мобільної бригади для скошування трави, 
   дикорослих кущів, сухостоїв;
• 2 маштабні толоки спільно з мешканцями мікрорайону.

• На сміттєспалювальному заводі «Енергія» 
спроєктовано встановлення сучасної системи 
очищення димових газів. На перший етап робіт 
Київрада передбачила 
220 млн грн. 
Відремонтовано всі 
4 електрофільтри.
Попереду на нас чекає 
боротьба за чисте 
повітря Дарниці.

ЕКОЛОГІЯ
ВИРІШУЄМО ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

ОЗЕРО ЖАНДАРКА 

БЛАГОУСТРІЙ 

Розчищення водойми від заростей
за допомогою спецмашини

Щороку навесні та восени ми збираємось із громадою 
на різних локаціях для наведення чистоти

ТРИВАЄ БУДІВНИЦТВО ПАРКУ 
ВІДПОЧИНКУ НА БЕРКОВЩИНІ

ЧИСТОТА ТА ОЗЕЛЕННЯ
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УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ

ДИТЯЧІ МАЙДАНЧИКИ

КАПРЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН

РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ

Залучено бюджетне фінансування на капітальний 
ремонт фасадів у житлових будинках

МОДЕРНІЗАЦІЯ 
ЖИТЛОВОГО 
ФОНДУ

Виконано: 
• вул. Здолбунівська, 3, 11-А, 11-Б; 
• вул. Срібнокільська, 22-А (три стіни); 
• вул. Урлівська, 1/8 та 3.

Виконано: 
• Урлівська, 3, 3-А, 7-9, 17, 23-А; 
• Григоренка, 3-А, 14, 16; 
• Здолбунівська, 3-Б (ЗДО №113), 9-Б/11;  
• Княжий Затон, 16-В; 
• Ахматової, 24; 
• Ващенка, 3-5 (надано матеріали);
• ремонт дитячого майданчика «Африка»
   (приватний сектор Осокорки).

Виконано заміну вікон та дверей: 
• Ахматової, 39-Б, 43;
• Княжий Затон, 16-А, 16-Б; 
• Срібнокільська, 14; 
• Урлівська, 3, 3-А, 3-Б, 9, 11/44, 11-А, 15, 17, 19; 
• Чавдар, 6.

Виконано: 
• Ахматової, 39-Б.

МЕДИЦИНА 
БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ 
ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 
НА ГМИРІ, 8
Триває реконструкція медзакладу на Гмирі, 8, де планується 
відкрити 4 амбулаторії. Вже повністю побудована коробка 
приміщення, змонтовано металопластикові вікна, триває 
будівництво даху та утеплення стін.

Завершення будівництва медичного 
закладу планується у 2021 році
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ДОРОЖНЯ 
ІНФРАСТРУКТУРА

РЕМОНТ ДОРІГ

ОБМЕЖУВАЧІ ШВИДКОСТІ

ДОРОЖНЯ РОЗМІТКА

КАПРЕМОНТИ МЕРЕЖІ ОСВІТЛЕННЯ

Заасфальтовано міжквартальних проїздів:
• Здолбунівська, 1, 3, 5, 7, 7-А, 9, 11; 
• Сортувальна, 2;
• Срібнокільська, 22-А; 
• Ахматової, 39-А, 39-Б;
• Урлівська, 1/8, 5-А, 5-Б, 9, 11-А, 11/44; 
• Княжий Затон, 13, 7-А, 17-Б;
• Масловка, Підлипка, Ареф’єва (ямковий ремонт).

Нове зовнішнє освітлення отримали:
• Княжий Затон;
• Урлівська;
• Лариси Руденко;
• Мишуги;
• Соломії Крушельницької;
• Клеманська;
• Причальна;
• Олександра Кошиця; 
• Сортувальна;
• дитячий та спортивні майданчики біля будинків на 
   Здолбунівській, 9, 11;
• двір будинків Драгоманова 42, 42-А;
• парк «Позняки».

Фінансування бюджетне — 
програма соцекономрозвитку столиці

Працюємо за зверненнями громади

• Урлівська, 11/44;
• Урлівська, 14 – Урлівська, 5;
• Урлівська, 19 – Урлівська, 30;
• Урлівська, 20;
• Срібнокільська, 2-А;
• Срібнокільська, 2-А – Срібнокільська, 4;
• Срібнокільська, 20 – Срібнокільська, 11;
• Срібнокільська, 20 – Срібнокільська, 13;
• Чавдар, 38 – Гмирі, 8-Б;
• Гмирі, 8 – Гмирі, 10/40;
• Зупинка «Либідь-Осокорки».

• Урлівська, 5-14, 13-20;
• Гмирі, 2-В (поруч школи №332).

Дякуємо за співпрацю КП 
«Київміськсвітло»

Дякуємо за співпрацю КК «Київавтодор»

Контролюємо виконання робіт на окрузі
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ГРОМАДСЬКА 
ПРИЙМАЛЬНЯ

ЩОДНЯ ПРАЦЮЄ ДЛЯ КИЯН

ДО КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ МИ ОРГАНІЗУВАЛИ:

• Щотижневі консультації фахівця Київтеплоенерго.
• Консультації фахівця Київводоканалу.
• Консультації Управління соцзахисту Дарницького району.
• Консультації Пенсійного фонду Дарницького району.
• Консультації логопеда.
• Працює студія німецької мови для школярів. 
Під час карантину — дистанційно.

Постійна підтримка учасників АТО (ООС) та їхніх сімей, 
ліквідаторів аварії на ЧАЕС, малозабезпечених категорій, 
багатодітних родин, що потребують особливої уваги.

• Для зручності організували прийом показників лічильників 
гарячої, холодної води та опалення.
• У приймальні надаються безкоштовні юридичні консультації.

РОБОТА 
В КИЇВРАДІ 
ЯК ЗМІНИВСЯ КИЇВ 
ЗА ОСТАННІЙ РІК?

Кожен відвідувач отримує 
допомогу у вирішенні свого питання

В команді Віталія Кличка нам разом вдалось чимало:
• 8 млрд грн було спрямовано на галузь охорони здоров’я. 
Майже 600 млн грн - на закупівлю сучасного обладнання для 
медзакладів та 730 млн грн на ремонти. На доплати медикам 
(зарплату їм виплачує держава) місто спрямувало 1 млрд грн.

• Системно виділяємо кошти на ремонт парків та скверів.

• Створюємо нові зелені зони у столиці.

• На освітню галузь передбачено з бюджету 21 млрд грн. 

• Надбудована та відремонтована гімназія № 315, що збільшило 
потужність на 600 місць.

• Відремонтували та відкрили центральну частину зоологічного 
парку з обладнаним сучасним паркінгом.

• Триває будівництво метро на Виноградар та Подільсько-
Воскресенського мосту.

• По галузі ЖКГ: 100 км зношених тепломереж оновлено.  
Нові трубопроводи розраховані на 40-50 років експлуатації.

• Оновлено фонтан «Самсон» на Подолі та відкрито після 
реставрації Андріївську церкву.

• Встановлено найбільший в Україні державний прапор
(16 на 24 метри), висота якого 90 метрів.

• Комплексно вирішуємо питання екології: 
• модернізація заводу «Енергія»;
• реконструкція БСА;
• встановлення двох сучасних станцій цілодобового

моніторингу повітря, одна з яких у Дарницькому районі.

• Тривають програми асфальтування прибудинкових територій, 
утеплення фасадів та заміни вікон (дверей) на металопластикові.

• Реалізуються проєкти Громадського бюджету.

Опрацьовано 4235 ЗВЕРНЕНЬ від мешканців 
району, які подавалися особисто чи онлайн.
Направлено понад 700 ДЕПУТАТСЬКИХ ЗВЕРНЕНЬ.

вул. Княжий Затон, 16-Д 
тел. (044) 223-18-85 
тел. (097) 297-86-41 
тел. (063) 232-86-78 
email: goncharov.press@gmail.com 
Графік роботи: 
пн.-пт.: 10:00-18:00 
сб.: 10:00-15:00
нед.: вихідний
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