
Дорогі воскресенці!
Минув рік як Ви довірили мені представляти інтереси громади 

Воскресенки у Київській міській раді. І ось зараз Ви тримаєте в руках 
мій звіт за перший рік діяльності, який стисло і наглядно висвітлює 
результати моєї роботи в окрузі. Це результати Вашої участі також, 
оскільки саме Ваші звернення, особливо колективні, ставали для мене 
керівництвом до дії.

Можу впевнено сказати: в порівнянні з попередніми роками зроблено 
чимало, особливо для дитячих садочків та шкіл, які я визначив серед 
найважливіших пріоритетів у своїй діяльності. Адже наші діти повинні 
мати сприятливі умови для виховання, навчання та розвитку в теплих і 
комфортних приміщеннях. Крім ремонтів у групах, коридорах, туалетах 
дитсадків та ремонтних робіт у школах, одних тільки вікон у навчальних 
закладах округу замінено майже 300 одиниць, що склало загалом більше 
900 квадратних метрів металопластикових вікон.

Другий не менш важливий пріоритет – ремонтні роботи в житлових 
будинках, більша частина з яких перетнула 50-літній строк експлуатації. 
Зроблено капітальний ремонт покрівель трьох багатоквартирних бу-
динків, а також частковий поточний ремонт на покрівлях 14 житлових 
будинків. Замінено вікна на сучасні металопластикові у 33 під’їздах чо-
тирнадцяти багатоквартирних будинків. Виконано капітальний ремонт 
сходових клітин у чотирьох будинках. Тут окрема подяка мешканцям 
1-го під’їзду будинку на Запорожця 4 та 2-го під’їзду на Запорожця 3, 
які своїми силами відремонтували і пофарбували сходові клітини у своїх 
під’їздах. На майбутнє я також буду допомагати в закупівлі будматеріалів 
і фарби всім, хто збереться навести лад у власному під’їзді та дворі. 

Окрема тема – асфальтування міжквартальних проїздів та при-
будинкових територій житлової забудови. За моїми поданнями в бюджеті 

на 2016 рік було передбачено ремонт асфальтного покриття за 8 адресами. Дуже прикро, що через зволікання з проведенням 
процедури закупівель та безвідповідального ставлення підрядників половина з цих адрес так і не дочекалася відновлення 
асфальтного покриття. Це стосується проїздів на бульв. Перова 16-Г, 18-Б – 20, вул. Курнатовського 4-А, вул. Запорожця 16.  
Обіцяю в 2017 році добитися виконання цих робіт.

Серед основних цілей на 2017 рік – капітальний ремонт міської дитячої клінічної лікарні №2 на Алішера Навої 3; розробка 
проектної документації та будівництво сучасного стадіону на території школи №201; закінчення капітального ремонту спортивного 
залу та головного входу в школі № 4; завершення капітального ремонту сходів та цоколю головного входу в школі №158; заміна 
вікон на металопластикові в тих під’їздах, по яких Ви подали на моє ім’я відповідні колективні звернення; капітальний ремонт 
найпроблемніших покрівель; встановлення нових дитячого та спортивного майданчиків.

Новий 2017 рік тільки розпочинається, даруючи всім нам нові надії і мрії, здійснити які нам під силу, коли ми спільно 
візьмемося за справу. Почнімо з власної домівки, сходової клітини, під’їзду, двору. Впевнений, хто починає добрі справи, той 
власним прикладом надихає інших і завжди знайде однодумців серед сусідів. Двері моєї приймальні за адресою Сулеймана 
Стальського 14-А завжди відкриті для Вас. 

Бажаю Вам міцного здоров’я та гарного настрою, вдалих починань і благодаті, веселих новорічних і різдвяних свят! 

З повагою, депутат Київської міської ради Тарас КРИВОРУЧКО 

Інформаційний бюлетень

ДніпровськийРазом зможемо все!

ВІСНИК
№ 1 / 2017 р.

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ
ДЕПУТАТА КИЇВРАДИ ТАРАСА КРИВОРУЧКА 

ОКРУГ № 46
вул. Сулеймана Стальського, 14-А

середа: 16:00–19:00, п’ятниця:  10:00–13:00 
тел.: 338-4501, dvkv45@gmail.com
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КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ТА
ПРИМІЩЕНЬ З ЗАМІНОЮ ТРУБ
КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- 
САНIТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 
ДНIПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» 
(вул. КУРНАТОВСЬКОГО, 7)

ПРИДБАННЯ СУЧАСНОГО МАМОГРАФА
разом з депутатами фракції Солідарність 
від Дніпровського району.
ВІДКРИТО КАБІНЕТ 
МАМОГРАФІЧНИХ ОБСТЕЖЕНЬ,
КНП ЦПМСД № 1 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 
(вул. ЗАПОРОЖЦЯ, 26)

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛIТИН
вул. ЗАПОРОЖЦЯ, 3 (1, 2 під’їзд), 5-А (1 під’їзд), 13-Б,
вул. КУРНАТОВСЬКОГО, 6-Б

ЧАСТКОВИЙ РЕМОНТ ПОКРIВЕЛЬ
вул. ЗАПОРОЖЦЯ, 9-Б, 11, 11-А, 12, 21,
бульв. ПЕРОВА, 16-Г,  20, 30-А,
вул. КУРНАТОВСЬКОГО, 6-А, 6-Б, 9, 11,
вул. СТАЛЬСЬКОГО, 6-А, 28-А

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРIВЕЛЬ 
бульв. ПЕРОВА, 16-В,
вул. ЗАПОРОЖЦЯ, 7-А,
вул. СТАЛЬСЬКОГО, 30

ФАРБУВАННЯ  
33 ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ
бульв. ПЕРОВА, 14, 16, 16-Б,
вул. ЗАПОРОЖЦЯ, 3, 5, 7, 9-А, 9-Б, 11, 
11-Б, 11-В, 17-А, 13-Б, 15, 13, 4, 6, 8, 10, 18,
вул. СТАЛЬСЬКОГО, 4, 10, 18, 20, 8-Б, 28-А,
вул. КУРНАТОВСЬКОГО, 2-А, 2-Б, 4, 6-А, 
6-Б, 5-А, 9

ВСТАНОВЛЕННЯ СПОРТИВНОГО 
МАЙДАНЧИКА (WORKOUT)
бульв. ПЕРОВА, 16-Б

ЗАВЕЗЕННЯ ЗЕМЛІ
бульв. ПЕРОВА, 14, 30-А,
вул. СТАЛЬСЬКОГО, 10, 14,18, 28-А,
вул. КУРНАТОВСЬКОГО, 4-А,
вул. ЗАПОРОЖЦЯ, 16

ЗАВЕЗЕННЯ ПІСКУ
бульв. ПЕРОВА, 30-Б,
вул. СТАЛЬСЬКОГО, 16–16-А,
вул. КУРНАТОВСЬКОГО, 4-Б, 9

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 
МIЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДIВ 
ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРIЙ 
ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ 
бульв. ПЕРОВА, 30, 30-Б,
вул. СТАЛЬСЬКОГО, 10-10А, 14–18-А

ФАРБУВАННЯ ЛАВОК – 270 шт.
бульв. ПЕРОВА, 16-Г, 16-В, 14, 16-А, 16-Б, 
22, 24, 24-А, 24-Б, 34/2, 30, 30-А, 30-Б, 20, 
18, 18-А, 18-Б,
вул. ЗАПОРОЖЦЯ, 8-В, 5-А, 3, 5, 7, 7-А, 9, 
9-А, 15, 17, 17-А, 19, 21, 13, 11-В, 11-Б, 11-А, 
11, 18, 16, 4, 14-А, 14-Б, 8-Б, 10, 8, 6,
вул. СТАЛЬСЬКОГО, 16-А, 18-А, 14-Б, 14, 
16, 18, 10, 8, 6, 6-А, 4, 28-А, 20,
вул. КУРНАТОВСЬКОГО, 5-Б, 5-А, 3, 5, 11-А, 
11-Б, 6-А, 4-Б, 4-А, 2-Б, 6-Б, 4

МЕДИЦИНА БЛАГОУСТРІЙ

СЗШ № 4 (вул. СТАЛЬСЬКОГО, 26-А)
ЗАМIНА ВIКОН,
КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРIВЛІ,
ЗАМІНА ВХІДНОЇ ГРУПИ,
КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОТЗАЛУ

СШ № 98 (вул. МИКИТЕНКА, 7)
КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АКТОВОЇ ЗАЛИ-ЇДАЛЬНІ

СЗШ № 201 (бульв. ПЕРОВА, 14-А)
ЗАМIНА ВIКОН,
ПРИДБАНО ШКІЛЬНИХ УЧНІВСЬКИХ КОМПЛЕКТІВ 
(ПАРТА +2 СТІЛЬЦЯ) –  15 комплектів

СЗШ № 158 (вул. СТАЛЬСЬКОГО, 12)
ЗАМIНА ВIКОН,
ПРИДБАНО ШКІЛЬНИХ УЧНІВСЬКИХ КОМПЛЕКТІВ 
(ПАРТА +2 СТІЛЬЦЯ) – 36 комплектів

ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК «ДИВОСВIТ» 
(вул. ЗАПОРОЖЦЯ, 8-А)
ВIДНОВЛЕННЯ ГРУП,
ПРИДБАНО 10 ДИТЯЧИХ ТРЬОХЯРУСНИХ ЛІЖОК

ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
№ 453 (бульв. ПЕРОВА, 28-А)
ЗАМIНА ВIКОН,
КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МIСЦЬ 
ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ,
ПРИДБАНО 75 КОМПЛЕКТІВ ПОСТІЛЬНОЇ БІЛИЗНИ

ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
№ 473 (вул. ЗАПОРОЖЦЯ, 13-А)
ВIДНОВЛЕННЯ ГРУП,
ЗАМIНА ВIКОН,
ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ КОРИДОРУ

ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  
№ 655 (вул. КУРНАТОВСЬКОГО, 4-В)
ЗАМIНА ВIКОН,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТУАЛЕТНОЇ КІМНАТИ

ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
№ 381 (вул. СТАЛЬСЬКОГО, 10-А)
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТУАЛЕТНОЇ КІМНАТИ,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН,
ПРИДБАНО ДИТЯЧІ МЕБЛІ (шафи 3-х та 5-ти місні 
дитячі з лавою – 3 шт., вішалка – 2 шт.)

ОСВІТА

ЗАМIНА ВIКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВI СУЧАСНI НА 
СХОДОВИХ КЛІТИНАХ ПІДЇЗДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ  
вул. ЗАПОРОЖЦЯ, 3 (1, 2, 3 під’їзди), 5 А (1 під’їзд), 4 (1, 2, 3, 
4 під’їзди), 11 (1, 2, 3 під’їзди), 11-Б (1, 2 під’їзди), 17 (6, 7, 
8 під’їзди), 10 (1, 2, 3 під’їзди), 8-В (5, 6 під’їзди), 
вул. СТАЛЬСЬКОГО, 10 (2, 3 під’їзди), 14 (1, 2, 3, 4 під’їзди), 
вул. КУРНАТОВСЬКОГО, 2-А (4 підїзд), 6-А, 
бульв. ПЕРОВА, 22 (1, 2 під’їзди), 32 (3, 4 під’їзди)

ЖКГ

ЗВІТ ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КРИВОРУЧКА ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА

ОКРУГ № 46

ЗАМІНА ПОШТОВИХ СКРИНЬОК
вул. СТАЛЬСЬКОГО, 28-А (7, 10 під’їзди)

ОСВІТЛЕННЯ
ВСТАНОВЛЕНО СТОВП 
ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ  
між будинками 16-А, 16-Б і 
18-А по бульв. ПЕРОВА

ВСТАНОВЛЕНО 
ЗАСОБИ ПРИМУСОВОГО 
ОБМЕЖЕННЯ 
ШВИДКОСТІ
вул. ЗАПОРОЖЦЯ, 17

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
вул. КУРНАТОВСЬКОГО, 7-А
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ІНВЕСТИЦІЇ В МАЙБУТНЄ
Підтримка талановитих дітей 
та молоді мікрорайону 
Воскресенка – один з головних 
пріоритетних напрямків 
діяльності депутата Київської 
міської ради Тараса Криворучка, 
адже це найкращі інвестиції у 
майбутнє нашого району, нашого 
міста й країни загалом.

За ініціативи Тараса Григоровича у 2016 році 
серед учнів 1-7 класів загальноосвітніх середніх 
шкіл житлового масиву Воскресенка започатко-
вано щорічний конкурс дитячого малюнку «Весня-
ний настрій», ВПЕРШЕ проведено заходи з нагоди 
свята Масляної на території ЗСШ № 4. Крім того, 
депутат підтримує міський конкурс радіоелектрон-
ного конструювання серед учнівської молоді, що 
проходить на Станції юних техніків Дніпровського 
району міста Києва, а також шаховий турнір серед 
юних шахістів-аматорів у чотирьох вікових групах.

Щорічно у дитячій лікарні прохо-
дять лікування близько 20 тис. дітей. 
Лікувально-діагностичну роботу та 
консультативну допомогу надають 
лікарі та молодший медперсонал 
вищої та першої кваліфікаційної ка-
тегорії. Також на базі лікарні розта-
шовано 6 кафедр НМУ ім. академіка 
О.О. Богомольця та НМАПО ім. П.Л. 
Шупика. Проте для надання якісних 
медичних послуг тут, як і в багатьох 
інших медичних закладах, гостро не 

вистачає сучасного об-
ладнання. Крім того, з 
часу відкриття у 1975 році 
в лікарні жодного разу не здійснював-
ся капітальний ремонт приміщень.

У бюджеті столиці на 2016 році 
передбачені кошти на капітальний 
ремонт трьох відділень (лор, ін-
фекційне та приймальне) Київської 
міської клінічної лікарні № 2. Аби 
проконтролювати перебіг ремонт-
них робіт депутат Київської місь-
кої ради Тарас Криворучко взяв 
участь у робочій нараді, яка від-
булася за участі головного лікаря, 
Заслуженого лікаря України, к.м.н. 
Дзюби Ольги Леонтіївни,  пред-
ставників замовника та виконавця 
робіт. Учасники наради особисто 
перевірили якість ремонту: вже 
проведено заміну вікон, утеплення 
стін, закінчуються сантехнічні, 

електромонтажні та оздоблюваль-
ні роботи приміщень та фасаду, на 
черзі – облаштування підлоги. 

Крім того, за ініціативи Тараса 
Криворучка та за підтримки де-
путатів від БПП «Солідарність» 
Дніпровського району у Програмі 
соціального та економічного ро-
звитку на 2017 рік та бюджеті 
столиці передбачені кошти на 
капітальний ремонт фасаду, хар-
чоблоку, хірургічного та травма-
тологічного операційних блоків, а 
також капітального ремонту інже-
нерних мереж цієї дитячої лікарні. 
Адже турбота про здоров’я підро-
стаючого покоління – це найкращі 
інвестиції у майбутнє нашої краї-
ни!

НОВЕ ЖИТТЯ МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ

Уся інфраструктура масиву Воскресенка 
зводилася разом з житловими будинками, 
а це здебільшого понад 50 років тому. 
Після декількох десятків років експлуатації 
переважна більшість об’єктів вже потребує 
капітальних ремонтів. Проте відновлення 
потребують не лише приміщення. 

Мешканці мікрорайону, керівництво та батьки серед-
ньої загальноосвітньої школи № 201 звернулися до де-
путата Київради Тараса Криворучка з проханням щодо 
реконструкції спортивного стадіону їхнього навчально-
го закладу, який давно вже знаходиться у занедбаному 
стані. Фактично від нього залишилася лише огорожа, 
тому не має можливості використовувати його у на-
вчальному процесі.

За ініціативи Тараса Григоровича у бюджеті столи-
ці на 2017 рік передбачено кошти у сумі 500 тис. грн. 
на розроблення проектної документації та будівництва 
сучасного стадіону на території СЗШ № 201. Отже, в 
новому році буде розроблений проект і розпочнеться 
будівництво нового стадіону. 

СУЧАСНИЙ ШКІЛЬНИЙ СТАДІОН –
ЗАПОРУКА ЗДОРОВОЇ МОЛОДІ

Наприкінці року на сесії 
Київської міської ради 
більшістю голосів депутатів 
були прийняті рішення про 
надання статусу скверу 
12 земельним ділянкам. 
Найбільше з них – 
у Дніпровському районі. 

За ініціативи депутата Київради 
Тараса Криворучка на масиві Вос-
кресенка невдовзі також з’являться 
нові зелені зони відпочинку. Відповідний 
проект рішення «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці площею 
0,96 га від будівлі СЗШ № 4 по вулиці 
Стальсько-го, 26А та вздовж будинків 
4А, 2Б, 2А та 2 по вулиці Курнатовського 
у Дніпровському районі м. Києва» вже 
пройшов всі профільні комісії. Тепер на 
початку року він буде винесений для 
голосування на пленарне засідання 
Київради.

ЩЕ БІЛЬШЕ СКВЕРІВ 
НА ВОСКРЕСЕНЦІ

Дніпровський
ВІСНИК

Київську міську дитячу клінічну лікарню 
№ 2 (пр. Алішера Навої, 3) знають батьки та 
діти не лише Дніпровського району, де вона 
розміщена, але й усього міста Києва. Адже це 
єдина на Лівому березі багатопрофільна дитяча 
лікарня на понад півтисячі ліжок, яка включає 
два відділення анестезіології та інтенсивної 
терапії, спеціалізовані відділення та окремий 
інфекційний корпус. 

УКРАЇНСЬКІ КНИГИ – ШКОЛАМ!
В рамках загальноміського проекту «Українські книги 

– у школи столиці!», ініційованого міським осередком 
БПП «Солідарність» депутат Київської міської ради 
Тарас Криворучко передав 175 цікавих і корисних книг 
середнім загальноосвітнім школам № 4, 158 та 201. Це 
чималий внесок у фонд шкільних бібліотек, які, на жаль, 
недостатньо поповнюються останніми роками.

Ця акція діє постійно, тому і ви, шановні мешкан-
ці Воскресенки, можете долучитися до гарної справи. 
Кожен бажаючий може принести у приймальню книги 
(вживані, але в гарному стані), які можуть стати корисни-
ми школярам і будуть передані до шкіл нашого району.


