Дніпровський
Разом зможемо все!

А
Д
Н
А
А
КОМ
К
Ч
И
КЛ

Інформаційний бюлетень

ВІСНИК

№ 1 / 2018 р.

Мої рідні сусіди!
Минуло два роки, як ви довірили мені представляти інтереси громади
Воскресенки у Київській міській раді. Зараз ви тримаєте в руках мій звіт
за другий рік діяльності, який стисло і наглядно висвітлює результати
моєї роботи. Це результати вашої участі також, оскільки ваші звернення,
особливо колективні, є для мене керівництвом до дії.
Протягом 2017 року зроблено чимало. Скажу тільки про основні види
та обсяги виконаних робіт. Зроблено капітальний ремонт покрівель семи
багатоквартирних будинків. Замінено вікна на сучасні металопластикові
у 88-ми під’їздах 36-ти багатоквартирних будинків. Встановлено три
дитячих та три спортивних майданчики. Відновлено асфальтне покриття
7-ми міжквартальних проїздів та прибудинкових територій.
Другий рік поспіль значну увагу приділяю матеріально-технічному
стану дитячих садочків та шкіл. Адже наші діти повинні мати сприятливі
умови для виховання, навчання та розвитку в теплих і комфортних
приміщеннях. Серед основних робіт: капітальний і поточний ремонт
приміщень класів, груп, коридорів, туалетів, покрівель, центральних
входів, каналізаційної мережі та заміна вікон. Ці роботи виконані у
чотирьох школах та п’яти дитячих садочках.
Особлива гордість нашої громади – вперше для Воскресенки –
перемога шести проектів в бюджеті участі міста Києва. Причому і серед
великих, і серед малих проектів, наші громадські проекти зайняли перші
місця в Дніпровському районі. Завдяки енергійним зусиллям ініціаторів
проектів та моєї команди, а також активному голосуванню понад п’яти
тисяч мешканців, ми додатково залучимо вже в цьому році 3 мільйони
700 тисяч гривень для розвитку нашого мікрорайону.
Серед основних завдань на 2018 рік – реконструкція хлорного
господарства Деснянської водопровідної станції на пр. Алішера Навої, 1-А; реконструкція стадіонів шкіл № 4 (вул. Стальського,
26-А) та № 201 (бул. Перова, 14-А); продовження капітального ремонту міської дитячої клінічної лікарні № 2 на пр. Алішера
Навої, 3; капремонт (термосанація) дитячого садочка № 453; капремонт харчоблоку дитячого садочка № 655; а також, за
вашими зверненнями, капітальні ремонти інженерних мереж, покрівель, приміщень, заміна вікон, облаштування дитячих
ігрових та спортивних майданчиків у дворах житлових будинків та на території шкіл і дитячих садочків.
Все це робиться не так швидко, як хотілось би, попереду багато кропіткої щоденної праці. 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.
Дякую всім, хто робить нашу Воскресенку кращою. Двері моєї приймальні за адресою Сулеймана Стальського, 14-А завжди
відкриті для Вас.

З повагою, депутат Київської міської ради Тарас КРИВОРУЧКО

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ
ДЕПУТАТА КИЇВРАДИ
КРИВОРУЧКА ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА
вул. Сулеймана Стальського, 14-А
середа: 16:00–19:00, п’ятниця: 10:00–13:00
тел.: 338-4501,
dvkv45@gmail.com
www.facebook.com/tkryvoruchko
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БЕЗКОШТОВНИЙ СПОРТ – ДІТЯМ!

ЗВІТ ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КРИВОРУЧКА ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА

Ще один сучасний спортивний
майданчик для гри у футбол,
баскетбол та волейбол зведено
за моїм поданням за адресою:
вул. Запорожця, 7. Тепер
шанувальники спорту матимуть
де безкоштовно тренуватися
в будь-яку пору року задля
майбутніх спортивних перемог.

ІНІЦІАТИВИ ТА ЗАХОДИ
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Озеленення парку Аврора.
Проведено 9 толок з мешканцями та школярами.
Підтримка спортивних і мистецьких конкурсів, турнірів та фестивалів, які проходять у Дніпровському районі.
Участь і сприяння у проведенні свята Масляної разом з колективом, учнями,
батьками школи № 4 та мешканцями масиву Куликове поле.
Організація та проведення щорічного конкурсу малюнку серед учнів шкіл
№№ 4, 98, 158 та 201.
Встановлення флагштоку та підняття Державного Прапора України на Дарницькій площі у Дніпровському районі.
Подання проектів рішень та прийняття Київрадою відповідних рішень про
надання статусу скверу земельним ділянкам за адресами просп. Алішера
Навої, 55 та 57.
Закуплено та передано працівникам ЖЕД № 408 інструменти, в т.ч. мотокоси, шуруповерти, бензопилу, краскопульт, високорізи, ножиці, сапи, сокири та
інше, а також фарбу для обслуговування території.
Організація та проведення Дня Конституції в парку Перемога.
Організація та проведення Свята Покрови, Дня Козацтва та Захисника України в парку Аврора.
Участь і сприяння у проведенні Шахового турніру серед учнів.
Матеріальну допомогу з депутатського фонду отримали 249 киян.
По програмі «Турбота» надано допомогу 58 людям, що опинилися в скрутних
життєвих обставинах.
Надано 1100 новорічних подарунків вихованцям дитячих садочків.
Першокласники отримали 330 комплектів подарунків на День Знань.
Закуплено та передано 80 комплектів учнівських парт школам №№ 4, 158 та 201.
Закуплено та передано 40 столів для їдальні школи № 98.
Закуплено та передано 15 шаф та 11 вішалок дитячому садочку № 655.
Поштові скриньки встановлено в 13 під’їздах житлових будинків.

НОВІ СПОРТМАЙДАНЧИКИ « STREET WORKOUT »
За моїм поданням встановлені спортивні
майданчики у дворі будинків по вулиці
Стальського, 4 та вулиці Курнатовського, 4.
Тож тепер ще більше молоді та підлітків –
прихильників здорового способу життя –
зможуть щодня, за будь-якої погоди, а
головне безкоштовно, тренувати своє
тіло й загартовувати дух!

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МIЖКВАРТАЛЬНИХ
ПРОЇЗДIВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРIЙ
ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ:
7 БУДИНКІВ, ПЛОЩА = 6645 м2
ЗАМIНА ВIКОН:
88 ПІД’ЇЗДІВ
36 ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, ПЛОЩА = 1230 м2

ОСВІТА
СЗШ № 4

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРIВЕЛЬ:
7 ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, ПЛОЩА = 5750 м2

СШ № 98

ОБЛАШТУВАННЯ 3 IГРОВИХ МАЙДАНЧИКIВ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГАНКУ (ВХОДУ)
ЕНЕРГОЗБЕРIГАЮЧI ЗАХОДИ, ЗАМIНА ВIКОН НА СУЧАСНI МЕТАЛОПЛАСТИКОВI
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

СЗШ № 158

ОБЛАШТУВАННЯ 3 СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ

ЕНЕРГОЗБЕРIГАЮЧI ЗАХОДИ, ЗАМIНА ВIКОН НА СУЧАСНI МЕТАЛОПЛАСТИКОВI

СЗШ № 201

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

ЕНЕРГОЗБЕРIГАЮЧI ЗАХОДИ, ЗАМIНА ВIКОН НА СУЧАСНI МЕТАЛОПЛАСТИКОВI

ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК «ДИВОСВIТ»

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦОКОЛЮ ФАСАДУ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (КОРИДОР)
ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ
ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ

ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 381
ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ

ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 453
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ГРУПИ

ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 473

ЕНЕРГОЗБЕРIГАЮЧI ЗАХОДИ, ЗАМIНА ВIКОН НА СУЧАСНI МЕТАЛОПЛАСТИКОВI
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ
ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ

ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 655

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХОДІВ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
(ТУАЛЕТНА КІМНАТА)
ЕНЕРГОЗБЕРIГАЮЧI ЗАХОДИ, ЗАМIНА ВIКОН НА СУЧАСНI МЕТАЛОПЛАСТИКОВI

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ

МЕДИЦИНА
Київська міська дитяча клінічна
лікарня № 2
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ
ГОЛОВНОГО КОРПУСУ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ
ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Комунальне некомерційне
підприємство «Центр первинної
медико-санітарної допомоги № 1
Дніпровського району м. Києва»
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ
ЗАМІНА ВІКОН
ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНОГО
УСТАТКУВАННЯ
ЗАМІНА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МIЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДIВ
ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРIЙ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ
КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ)
ОБЛАШТУВАННЯ IГРОВИХ МАЙДАНЧИКIВ

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ):
вул. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 8
КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН:
3 ПІД’ЇЗДИ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН
ЕНЕРГОЗБЕРIГАЮЧI ЗАХОДИ, ЗАМIНА ВIКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВI
СУЧАСНI НА СХОДОВИХ КЛІТИНАХ ПІДЇЗДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

ЗАМІНА ЛІФТА В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ:
вул. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 15-Б

ЗАМІНА ЛІФТА
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ
КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ З ЗАМІНОЮ ОСВІТЛЕННЯ
В ПІДЇЗДАХ

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ
З ЗАМІНОЮ ОСВІТЛЕННЯ В ПІДЇЗДАХ:
2 ЖИТЛОВИХ БУДИНКИ
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ОНОВЛЕНЕ ПРИЙМАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Наприкінці 2017 року після капітального
ремонту, який здійснювався завдяки моїй
активній підтримці, поновило свою роботу
приймальне відділення Київської дитячої
клінічної лікарні № 2 за адресою:
проспект Алішера Навої, 3
Щоб умови для роботи лікарів
і обслуговування пацієнтів були на
найвищому рівні в клініці був проведений ремонт приймального
відділення, а також закуплене сучасне медичне обладнання. У 2018
році заплановане продовження капітального ремонту інших відділень
цієї лікарні, аби медичний заклад
повністю відповідав сучасним умовам і європейським стандартам.
«Зараз дуже непрості часи,
але здоров’я людей – це пріоритет, а тому столична влада разом
з депутатським корпусом знайшли можливість вдвічі порівняно з
минулим роком збільшити фінансування галузі охорони здоров’я»,

– зазначив мер Києва
Віталій Кличко під час
відкриття оновленого
відділення.
Сьогоднішнє приймальне відділення дитячої лікарні – взірець
європейських інновацій та креативу. Сучасний підхід
відчувається, вже починаючи зі
входу: пологий пандус, до якого
може під’їхати авто, аби на каталці завезти хворого, зручні широкі
двері, автомат, який сам одягне
вам на ноги бахіли. В коридорах
та фойє є м’які диванчики й столики з книжками, розмальовками
й олівцями, аби маленькі пацієнти

РАЗОМ ЗМОЖЕМО ВСЕ!
Одним з лідерів за кількістю поданих громадських проектів (понад 120) у 2017 році став Дніпровський район. Моя громадська приймальня надавала
активним мешканцям допомогу в заповненні всіх
необхідних документів та формуванні проектів на
участь у програмі, а в період голосування перетворилася на такий собі coworking, де голосували всі
бажаючі в усі дні, включно з вихідними, зранку до
вечора. У підсумку – два наші проекти зайняли перші місця в Дніпровському районі: серед великих
проектів – № 132 (реконструкція стадіону школи № 158 з облаштуванням футбольного поля зі
штучним покриттям розміром 60 х 40 м), серед
малих – № 433 (облаштування дитячих майданчиків «Дитяча мрія» у ДНЗ № 433 «Дивосвіт»). Це
неймовірна перемога! Крім того, затверджені до
реалізації в 2018 рокі ще 4 громадські проекти, авторами яких є мешканці Воскресенки:
«Спорт для жінок на Воскресенці». Даним проектом пропонується встановити тренажери для занять
спортом жінок мікрорайону «Воскресенка», що сприятиме зміцненню здоров’я та підвищить працездатність мешканців району.
Спортивний двір – Вільде, 8. Проект передбачає встановлення тренажерів та WORKOUT для
занять спортом та зміцнення здоров’я мешканців
будинку по вул. Е. Вільде, 8 та прилеглих до нього
будинків.
Майданчики «Дитяча посмішка» (ДНЗ № 655).
Створення зон активного відпочинку дітей дошкільного віку. Проект має на меті облаштування дитячих
вуличних ігрових майданчиків ДНЗ № 655, які частково чи повністю потребують ремонту та заміни.
Освітлення прибудинкових територій автономними сонячними ліхтарями. Проект передбачає
встановлення автономних світильників на сонячній енергії. Успішне впроваждення цього проекту
у Дніпровському районі має стати прикладом для
усього міста.

Дніпровський

ВІСНИК

Новому стадіону
в ЗСШ № 201 – бути!
За моєї ініціативи у 2017 році
зі столичного бюждету
було виділено 500 тис. грн.
на розроблення проектної
документації для будівництва
сучасного стадіону на території
СЗШ № 201.

не нудьгували, очікуючи на прийом
лікаря.
У відділенні виконали усі необхідні інженерні роботи: замінили мережу водопостачання, опалення, каналізацію, вентиляцію, освітлення та
електропостачання, відремонтували
покрівлю та провели благоустрій
території. Крім того, було придбано
сучасну медичну апаратуру, що дає
можливість в короткі терміни провести огляд пацієнта безпосередньо у
приймальному відділенні, провести
УЗД та ендоскопічне обстеження,
надати кваліфіковану екстрену медичну допомогу пацієнтам у тяжкому
стані. А в нинішньому році на ремонт
та обладнання дитячої лікарні № 2
буде виділено ще 66 млн. гривень.

Наприкінці минулого року відбулася
зустріч з громадськістю, батьками учнів та педагогічним колективом школи
№ 201, на якій був представлений проект реконструкції шкільного стадіону.
Під час досить тривалого обговорення
разом з Громадою житлового масиву
«Воскресенка», представниками проектної компанії, організації-замовника робіт, представниками управління
освіти Дніпровської РДА, Громадської
ради та адміністрацією навчального закладу з’ясували всі питання стосовно
самого проекту та його подальшої реалізації в 2018 році.

НАЙЦІННІШЕ – ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ!
Завдяки моїй активній підтримці й постійному особистому
контролю проведено капітальний ремонт спортивної зали в
загальноосвітній середній школі № 4.
На святі спорту, присвяченому відкриттю оновленого спортзалу, учні, які вже тривалий час є гордістю школи – продемонстрували свої численні досягнення у різних видах спорту, а також
танцювальні таланти. Вітаючи педагогічний колектив, школярів та
їхніх батьків, пригадав, як розпочалася історія мого знайомства зі
старим спортзалом та яких зусиль доводилося докладати, аби всі
роботи були виконані якісно і в намічені терміни. Спільно все вдалося! Тож двері оновленого залу відкриті для усіх учнів, для яких
спорт – не лише уроки фізкультури, а й стиль життя. Також до послуг школярів зручні нові роздягальні й душові кабіни.
Разом з директором школи Жанною Вєрьовкіною перевірили також якість виконаних робіт з капітального ремонту
центрального входу школи. Вхідна група не лише змінила свій
естетичний вигляд: значно поліпшилося функціональне призначення, адже з’явився зручний пандус для людей з обмеженими можливостями.

День українського козацтва на Воскресенці
У 2017 році започатковано святкування Дня козацтва
у парку відпочинку «Аврора».
Учасники дійства у цей день мали змогу хоч на декілька годин перенестися у часи козацтва. Всі присутні, а
особливо діти, були у захваті від виступів учнів та викладачів Козацької лицарської школи. Козаки розважали
іграми та забавами, майстер класами з володіння зброєю
(шаблями, булавою, сокирою, батогом, луком зі стрілами) та
чудовими показовими виступами. Також мешканці масиву
насолоджувалися прекрасними виступами вихованців Центру
дитячо-юнацької творчості Дніпровського району – вокального
ансамблю «Намистечко» та фольклорного ансамблю «Ягілочка».
Діти, як справжні козаки, з задоволенням каталися на конях,
брали участь у цікавих різноманітних конкурсах та зігрівалися
запальними танцями. Ну, і звичайно, які ж козаки без справжнього
смачнющого куліша й духмяного узвару! А на останок –
символічний справжній постріл з козацької гармати. Тепер свято
буде щорічним! Отож, до нових зустрічей вже нинішньої осені!
Засновник та видавець:
Тарас Григорович Криворучко
Редакція: 02125, м. Київ,
вул. Стальського, 14-А
тел.: 338-4501
e-mail: dvkv45@gmail.com

Віддруковано:
ФОП Солуян А.А.
Замовлення № 22/3101
Наклад: 10 000 прим.

