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Ігор ЩЕРБАК: Місто стає соціально 
орієнтованим — для нього в першу 
чергу існує людина з її потребами
Напередодні Нового року журналісти нашого видання разом із головою 
Дніпровської райдержадміністрації Ігорем Щербаком підбили головні підсумки 
2021 року, обговорили перспективи року прийдешнього та головні проблеми 
й виклики, які доводиться вирішувати місцевій владі для забезпечення 
комфортного та якісного життя мешканців Дніпровського району.

— Як би ви оцінили рік, що 
минає, в плані досягнень району, 
чи невдач?

— Я гадаю, що кращий показник 
для всіх, хто працює, це відповід-
ність планів їх виконанню. Тому, 
з цієї точки зору, на мій погляд, 
рік був успішним і вельми на-
сиченим. Я наведу головні циф-
ри — у 2021 році Дніпровський 
район отримав на капітальні ви-
датки 260,4 мільйона гривень. Ці 
кошти спрямували на капітальні 
ремонти 249 важливих для району 
об’єктів: закладів освіти, культури, 
соціального захисту та об’єкти 
житлово-комунального госпо-
дарства. Станом на 23 грудня рі-
вень виконання і освоєння коштів 
становив понад 90%. До слова, 
у 2022 році відповідні видатки ще 
збільшаться — район матиме вже 
342,3 мільйона гривень, а значить, 
зростуть обсяги ремонтів та впо-
рядкування інфраструктури. Але 
я би хотів відзначити ще одну 
важливу особливість нинішнього 
і попереднього років — постій-
но зростаючий з боку районної 
влади рівень підтримки людей 
з інвалідністю й малозахищених 
верств киян. Це показник, який 
свідчить, що місто стає соціально 
орієнтованим, більш гуманістич-
ним, для якого в першу чергу існує 
людина з її потребами.

— Які нові важливі об’єкти 
з’явилися в районі?

— Наприклад, можу із гордістю 
сказати про подальший активний 
розвиток Центру комплексної ре-
абілітації для осіб з інвалідністю. 
Тепер у районі є відділення ран-
ньої реабілітації, психолого-пе-
дагогічної реабілітації з денним 
перебуванням, фізичної реабілі-
тації, що розташоване на вулиці 
Курнатовського, 7-а, трудової реа-
білітації або ж працетерапії на ву-
лиці Райдужній, 51. У наступному 
році планується відкриття від-
ділення соціальної допомоги та 
догляду вдома — паліативного 
догляду.

Я вважаю дуже важливим, що 
проблеми людей з інвалідністю, які 
ще за радянських часів не мали ро-
зуміння у влади та суспільства, те-
пер вирішуються й люди отримують 
необхідну підтримку. Для чого по-
трібен Центр: він надає можливість 
дітям та особам з інвалідністю до 
35 років безкоштовно отримувати 
комплекс соціальних та реабіліта-
ційних заходів в умовах денного 
перебування з організацією три-
разового харчування.

А щ е  у  с і ч н і  2 0 2 1  р о к у 
у Дніпровському районі на буль-
варі Ярослава Гашека, 4 відкрили 
Центр соціальної підтримки дітей 
та сімей.

На базі Центру створено соціаль-
ні квартири для проживання осіб із 
числа дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування.

— Щ о  т а к е  с о ц і а л ь н а 
квартира?

— Соціальна квартира призна-
чена для надання комплексу соці-
альних послуг та тимчасового про-
живання осіб з числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування віком від 18 до 23 ро-
ків. Із 20 мешканців соціальної 
квартири, які протягом 2021 року 
тимчасово проживали у Центрі, 
нині живе 17 осіб. В квартирах 
є все необхідне для повноцінного 
життя: техніка, швидкісний Інтер-

нет, побутове обладнання, посуд, 
постільна білизна, необхідні меблі 
для відпочинку та навчання.

А ще ми створили дитячий бу-
динок сімейного типу. Розпоря-
дженням райдержадміністрації 
виділили службову квартиру та 
надали її у користування сім’ї, яка 
виховує прийомних дітей. Звичай-
но ж, провели за кошти міського 
бюджету ремонт, закупили меблі 
й все необхідне майно для цієї 
родини. Наразі там проживають 
семеро дітей-вихованців.

Щ о д о  д о п о м о г и  д і т я м 
з особливими потребами. У цьому 
році запустили на повну потужність 
Інклюзивно-ресурсний центр № 4 у 
новому приміщенні на проспекті 
Соборності, 3-А. Наповнили його 
сучасними меблями та прилад-
дям для комфортного навчання 
дітей. У центрі є всі можливос-
ті для якісного надання послуг 
діткам з особливими освітніми 
потребами, можливість проводи-
ти комплексну оцінку розвитку 
дітей та організовувати з ними 
корекційні заняття. Приміщення 
облаштоване пандусом, поручнями 
та туалетною кімнатою для осіб 
з особливими потребами. Обладна-
не сучасними меблями, залом ЛФК, 
реабілітаційним обладнанням, 
світлою та темною сенсорними 
кімнатами з інтерактивним об-
ладнанням, кабінетом медичної 
сестри, кабінетом для проведення 
спільних засідань фахівців ІРЦ та 
залом для проведення семінарів та 
дитячих свят. Кабінети фахівців 
оснащені дидактичним та ігровим 
матеріалом, комп’ютерною техні-
кою та багатофункціональними 
пристроями. Облаштовані зони 
очікування для батьків та дітей. 
Раніше про такі заклади годі було 
й мріяти, а тепер це реальність та 
повсякдення.

— Нині у Києві проводять ре-
конструкції та енергомодерніза-
цію багатьох шкіл та дитсадків, 
відкриваються амбулаторії сі-
мейної медицини. Дніпровський 
район також проводить відпо-
відну роботу?

— Так, звичайно. Ми до 1 вересня 
відкрили заклад нового типу — мис-
тецький ліцей «Зміна», який транс-
формували із закладу позашкільної 
освіти. Ліцей має потужну матері-
ально-технічну базу і вже працює за 
програмою Нової української школи 
(НУШ), яка має серйозні вимоги до 
організації освітнього простору. 
Наприклад, тут ми оснастили су-
часні кабінети для першокласни-
ків, кабінет віртуальної реальності 
Virtualreality (VR) — повністю циф-
рове середо вище, актову залу, що 
обладнана надсучасною світловою та 
звуковою апаратурою, відеопанелі, 
сучасний харчоблок та їдальню, яка 
відповідає усім нормам, медіастудію, 
швейну майстерню, майстерню 
перукарського мистецтва і візажу, 
шахову студію, хореографічні та 
театральну зали, художні майстерні. 
У закладі дотримано всіх вимог 
інклюзивності. Можу без перебіль-
шення сказати, що освіта Києва має 
пишатися такими об’єктами для 
дітей. Це — європейський стандарт. 
Саме такими мають бути навчальні 
заклади столиці.

Маю ще згадати про школу 
№ 103 на вул. Алматинській, 89. 
Тут виконали капітальний ремонт 
харчоблока, обідньої зали та ін-
женерної мережі. Але це тільки 
один приклад. Всього ж в 2021 році 
у Дніпровському районі капітально 
відремонтували харчоблоки в 10 за-
кладах освіти — чотирьох дитсадках 
та в шести школах, на які витратили 
майже 16 мільйонів гривень.

Продовження на с.2 ►

Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю

Броварський проспект
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— Яка потреба щільно за-
будованого й густо заселеного 
Дніпровського району у дитячих 
навчальних закладах?

— Щоби розширити мережу 
груп у дитсадках, реорганізуємо 
навчально-виховні комплекси 
в заклади дошкільної освіти, від-
новлюємо діяльність дитсадків, 
приміщення яких тривалий час 
використовувались не за призна-
ченням, відкриваємо додаткові 
групи в існуючих закладах до-
шкільної освіти. Так до 1 вересня 
цього року відновили 5 груп на 90 
місць у діючих дитсадках № 438, 
441, 521, 568, НВК «Струмочок». За-
вершуємо роботи по відновленню 
дитсадка № 454 на Березняківській, 
26-А, де буде працювати 10 груп 
на 190 місць.

Ми вивчаємо контингент діт-
лахів, і це дало змогу створити 
додаткові місця до 1 вересня 
у дитсадках: перепрофілювали 
шість груп компенсуючого типу 
на групи загального розвитку, і це 
допомогло забезпечити місцями 
у садочках понад 120 дітей.

На сьогодні немає потреби 
у будівництві нових закладів до-
шкільної освіти. А питання ство-
рення додаткових місць у дитсадках 
ми постійно контролюємо.

— Коли ми вже заговорили за 
бюджетну сферу, не можу не за-
питати, що важливого зроблено 
в медичні галузі?

— У січні в районі розпочала 
роботу нова амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини КНП 
«Центр первинної медико-санітар-
ної допомоги №1» на вулиці Рай-
дужній, 23. На сьогоднішній день 
прийом громадян у амбулаторії 
ведуть 2 сімейні лікарі, 1 лікар-
терапевт та 2 лікарі-педіатри. 
У першому кварталі 2022 року 
плануємо ще одне розширення 
мережі амбулаторій сімейної ме-
дицини. Після реконструкції від-
криємо її приміщення за адресою 
Дарницький бульвар, 23. По завер-
шенню ремонтних робіт мешкан-
ці Дніпровського району столиці 
отримуватимуть якісні медичні 
послуги у зоні крокової доступності 
від будинку, а лікарі — матимуть 
комфортні умови праці.

— А що турбує з невирішених 
проблем, і що планується завер-
шити у наступному році?

— До кінця не виконали, але за-
вершимо у 2022 році, реконструкцію 
водопроводу та розв’яжемо пробле-
му з каналізацією у приватному 
секторі на ДВРЗ. А за цей рік спіль-
но з Київводоканалом обстежили 
траси та колодязі водопроводу 
та каналізації, виявили дефекти, 
скоригували проєктно-кошторисну 
документацію. Промили ділян-
ку, де виявили проблеми — від 
вулиці Опришківської до вулиці 
Макаренка. Також була проведена 
контрольно-геодезична зйомка 
траси каналізації, яка прокладалась 
у 2004—2012 роках.

М и  у к л а л и  д о г о в і р 
з підрядниками й наступного 
року будемо проводити капре-
монт стадіону «Дніпровець» 

 Дитячо-юнацької спортивної 
школи №21, що на вулиці Алма-
тинській, 60. На це місто планує 
кошти — 30 мільйонів гривень. 
Наперед хочу сказати, що це буде 
сучасний стадіон і спортшкола.

А ще у 2022 році на замовлення 
КП «Житлоінвестбуд-УКБ» пла-
нується розпочати капітальний 
ремонт приміщення дошкільного 
навчального закладу на вулиці 
Тампере, 14-А, відповідні обся-
ги фінансування на це передба-
чені Програмою економічного 
і соціального розвитку Києва на 
2021–2023 роки.

— Які проблемні питання, що 
існують у Дніпровському райо-
ні, потребують участі міста або 
держави у їх вирішенні?

— Дуже б хотілося, аби на рівні 
держави ухвалили виважене рі-
шення й зрушили з мертвої точки 
проблему реконструкції кварта-
лів застарілої житлової забудови 
(«хрущівок»).

У нашому районі переважають 
5-поверхові будинки, більшість 
з них побудовані в перший пе-
ріод індустріального домобуду-
вання (так звані «хрущівки»). На 
сьогоднішній день ці будинки за 
своїми якісними характеристи-
ками не відповідають сучасним 
вимогам комфортного житла, а за 
своїм технічним станом набли-
жуються до аварійного. Через це 
гостро стоїть питання ремонту 
й реконструкції існуючого жит-
лового фонду, а також ліквідації 

застарілого житла та комплексної 
реконструкції кварталів.

Ще у нас на території є довгобуди, 
які не прикрашають район. Напри-
клад, адміністративний будинок 
на вулиці Митрополита Андрея 
Шептицького, 2. Замовником його 
будівництва виступає «Національна 
акціонерна компанія «Нафтогаз 
України». Будівництво споруди 
розпочато ще в 1986 році! Маємо 
також подібну «прикрасу» на вулиці 
Астраханській, 9–17, замовник 
якої — Міністерство соціальної 
політики України. Її почали буду-
вати у 2011 році й покинули у 2013 
на стадії 50 відсотків готовності. 
На сьогодні було б актуально за-
вершити це будівництво та роз-
містити в ньому Державний центр 
зайнятості.

Сподіваюся, що із завершенням 
будівництва Подільсько-Воскресен-
ського мостового переходу відпа-
де низка дорожньо-транспортних 
проблем. Також район має відчути 
полегшення після проведення ре-
конструкції проспекту Юрія Гагаріна 
з реконструкцією транспортної 
розв’язки біля станції метрополітену 
«Чернігівська», але без сприяння 
міста проведення цих робіт немож-
ливе. Так само, Дніпровський район 
потребує підтримки в питанні будів-
ництва транспортної розв’язки на 
перетині вулиці Євгена Сверстюка 
та бульвару Верховної Ради, продо-
вження будівництва автомобільної 
дороги на ділянці між вулицею 
Олекси Довбуша та Броварським 
проспектом, завершення робіт 

з реконструкції трамвайної лінії 
по маршруту Троєщина — ДВРЗ.

У районі існує також пробле-
ма з будинками Войцехівського 
(ТОВ «Укогруп»), для вирішення 
якої потрібно завершити будів-
ництво, ввести в експлуатацію 
житло. Всім відомий перелік про-
блемних житлових комплексів: на 
провулку Лобачевського, 7, 7-А є 
ЖК «Флагман», на Харківському 
шосе, 15-А — ЖК «Нова хвиля», на 
бульв. Ярослава Гашека, 20, 22 — ЖК 
«Родинний затишок»; на вулиці 
Сиваська, 12/2 — ЖК «ЛегоХаус». 
Це тисячі квартир й десятки тисяч 
інвесторів, які мають проблеми 
у використанні свого законного 
майна — квартир.

— А яка потреба у зонах 
рекреації для мешканців? 
Адже в районі багато пустирів 
й стихійних сміттєзвалищ, які 
можна перетворити у парки 
й сквери, як на вулиці Вершиго-
ри,5. Де б, на вашу думку, можна 
було створити нові парки?

— Обмовлюсь одразу, що 
сміттєзвалищ в районі немає, 
є проблемні місця, які час від часу 
виникають. В районі для рекреації 
маємо майже 100 гектарів зелених 
зон — 3 великих парки та 14 серед-
ніх за площею парків, 31 сквер, 10 
бульварів, озеро Райдужне та сім за-
хисних зон. У цьому році створили 
новий сквер по вулиці Вершигори, 
5 де раніше було сміттєзвалище. 
А нині продовжується капіталь-
ний ремонт парку «Радунка». Вже 
влаштували доріжки, лави, урни, 
відремонтували спуски до озера, 
висадили крупномірні декоративні 
дерева, кущі, встановили майдан-
чик для вигулу собак. Крім того, 
побудували фонтан в парку «Авро-
ра», встановили великий сучасний 
дитячий майданчик в сквері на 
Русанівській набережній, 6.

Озеленювачі району постійно 
влаштовують тематичні квіткові 
композиції в парку «Перемога», на 
транспортній розв’язці біля станції 
метро «Лівобережна». КП УЗН ра-
йону постійно озеленює район й до 
грудня висадили 1221 дерево, 8921 
кущ, 1017,785 тисяч квітів. Все це 
здійснюють 256 працівників. Тому 
мене турбує питання, як збільшити 
фінансування для зеленбудівців. 
Щорічно в Дніпровському районі 
збільшуються площі парків, скверів 
які потребують фахового обслуго-
вування, що в свою чергу і потребує 
збільшення кількості працівників 
на підприємстві та фінансування 
на утримання нових скверів та 
парків. Їх площа нині понад 80 га. 
Це 92 об’єкти.

Але разом з цим відсутні кошти 
на утримання земель запасу міс-
та (майже 63 гектари), які згідно 
«Правил благоустрою Києва» об-
слуговує КО «Київзеленбуд» та його 

структурні підрозділи. На 2022 рік 
на утримання земель запасу міста 
та нових об’єктів парків/скверів 
(79,85 га) КП УЗН Дніпровсько-
го району необхідно збільшити 
штат на 46 чол. Загальна потреба 
в коштах на їх утримання складе 
15,3 млн грн.

— Чи можете виділити громад-
ські ініціативи, які найбільше 
сприяли розвитку району?

— Дніпровська райдержадміні-
страція постійно у пошуках діалогу 
з громадськістю району. Потужною 
рушійною силою в районі виступає 
Громадська рада при РДА.

В червні 2021 року відбулися 
установчі збори щодо формуван-
ня нової Громадської ради при 
Дніпровській РДА на 2021—2023 
роки. Близько 50 представників від 
інститутів громадянського суспіль-
ства активно брали участь в цьому 
процесі. Було обрано 35 представ-
ників за різними напрямками своєї 
діяльності — соціально-економіч-
ного та юридичного напрямку, 
екологічного та патріотичного 
виховання тощо.

У рамках пошуку нових перспек-
тивних шляхів розвитку району та 
розв’язання існуючих проблем-
них питань постійно проводять-
ся наради керівництва району 
з Народними депутатами України, 
зокрема з Народним депутатом 
України Сергієм Швецем, депута-
тами Київської міської ради, гро-
мадськими, активістами та пред-
ставниками ділових кіл району.

Також завдяки активності гро-
мади у 2021 році в районі реа-
лізовано 24 проєкти-переможці 
«Громадського бюджету» на суму 
7531,7 тисяч гривень. Районна 
влада зі свого боку максимально 
сприяє у проведенні фахової екс-
пертизи, надає інформаційно-
консультативну підтримку.

На 2022 рік переможцями гро-
мадського бюджету по Дніпров-
ському району стали 33 громад-
ських проекти, на реалізацію яких 
передбачено 10 мільйонів 167 тисяч 
гривень. Я переконаний, що тільки 
у активній співпраці влада-грома-
да можна вирішувати найбільш 
важливі проблеми Києва та його 
мешканців.

Тому хотів би адресувати слова 
подяки депутатам від нашого райо-
ну, департаментам, управлінням, 
міським службам і Київському місь-
кому голові за те глибоке розуміння 
проблем, зокрема, Дніпровського 
району, та за неоціненну допомогу 
і сприяння в його розвитку. Ми 
разом робимо і район, і наш рідний 
Київ кращим і комфортнішим.

— Ми знаходимося напере-
додні Новорічно-Різдвяних свят. 
Щоби Вам хотілося б побажати 
мешканцям Дніпровського ра-
йону, столиці та України?

— Хай 2022 рік для всіх нас буде 
успішним і продуктивним, сповне-
ним цікавих планів, нових досяг-
нень та професійних перемог! Хо-
тілося б, щоб в минулому лишалися 
проблеми, натомість Новий рік 
приніс врешті мир і спокій на укра-
їнську землю, щастя і благополуччя 
в кожну українську родину. Нехай 
ваші серця будуть зігріті любов’ю і 
теплом, а домівки наповнюються 
добром та радістю!

Бажаю, щоб Різдвяна зоря за-
палила вогонь віри та любові, надії 
та оптимізму!

Щастя вам, дорогі земляки, міц-
ного здоров’я, миру та злагоди!

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Парк «Радунка»
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу.

Досягнення Дніпровського району у 2021 році:  
нові амбулаторії, освітні заклади, відбудова скверів 
і стадіонів, сучасна комунальна техніка
Для Дніпровського району сто-

лиці рік 2021-ий був доволі 
вдалим. Звісно, проблем теж 

не бракувало, як і загалом у місті 
та в цілому по країні. Переважна 
більшість з них — об’єктивні, тобто 
здебільшого вимагають втручан-
ня на рівні держави, прийняття 
відповідних законодавчих актів, 
виділення коштів з державного 
бюджету там, де влада району не 
може впоратися власним коштом. 
Зокрема, що стосується рекон-
струкції застарілого житлового 
фонду — так званих «хрущівок», 
яких у Дніпровському районі не 
бракує, чи будівництва сучасних 
автомагістралей, які б дозволили 
розвантажити трафік на дорогах 
нашого району. А тут вже без дер-
жави ніяк.

Проте напередодні року Нового 
не надто хочеться псувати свят-
ковий настрій проблемами. Тим 
більше, що у рік 2021-ий, панде-
мічний, не бракувало й хороших 
новин. Тож, підводячи підсумки 
року, що минає, нагадаємо про те, 
що в районі ремонтували, які нові 
заклади відкривали, де з’являлися 
сучасні парки та сквери.

Про нові амбулаторії 
та сучасне 
обладнання

Витрачаючи кошти на медици-
ну, вкладаємо їх у здоров’я своїх 
громадян — ця, здавалося б, про-
писна істина постала особливо 
гостро у нинішній пандемічний 
час. Тож місцева влада цього року, 
як і минулого, активно вкладалася 
у царину охорони здоров’я. Йдеться 
як про відкриття нових амбула-
торій, так і закупівлю сучасного 
обладнання для вже існуючих за-
кладів охорони здоров’я.

Так, у 2021 році задля зручності 
мешканців району та доступу до 
якісних медичних послуг вдалося 
розширити саму мережу медичних 
закладів. У січні своїх перших паці-
єнтів прийняли лікарі амбулаторії 
загальної практики сімейної ме-
дицини КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги №1», 
що на вулиці Райдужній, 23. При-
міщення було реконструйовано 
у рамках виконання Програми 
економічного й соціального роз-
витку міста Києва. Нині прийом 
дніпровчан в амбулаторії про-
водять два сімейні лікарі, лікар-
терапевт та два лікарі-педіатри. 
Загалом заклад обслуговує 15 тисяч 
мешканців району. Ще одна сучасна 
амбулаторія незабаром розпочне 
свою роботу після реконструкції на 

Дарницькому бульварі, 23. Вона об-
слуговуватиме 35 тисяч мешканців 
Дніпровського району.

Що ж до закупівлі оснащення для 
медичних закладів, то у 2021-му 
на ці цілі було витрачено майже 
10 мільйонів гривень. Йдеться, зо-
крема, про спеціальне обладнання 
для лабораторій, УЗД-системи, 
сучасну стоматологічну установку, 
стійку для гістероскопії/цистоско-
пії, обладнання для реабілітації 
тощо. Придбане обладнання вже 
встановлене у Консультативно-діа-
гностичному центрі для дорослих. 
Воно допоможе відчутно покра-
щити лабораторні і функціональні 
обстеження. Та головне — вчасно 
виявляти і діагностувати важкі 
хвороби.

Рік 2021-ий, як і попередній, 
на жаль, пройшов під знаком 
коронавірусної пандемії. Тому 
основні сили лікарів було кинуто 
на боротьбу з недугою. Аби зупи-
нити поширення коронавірусу, 
у Дніпровському районі було від-
крито 16 стаціонарних пунктів вак-
цинації на базі ЦПМСД, працюють 

мобільні бригади. Щеплення також 
робили у приміщенні ЦНАПу на 
Харківському шосе, 18; торгових 
центрах «Епіцентр» на вул. Бра-
тиславській, 11, «Скай Молл» на 
просп. Шухевича, 2т, «Сілвер Бріз» 
на Дніпровській набережній, 1, 
у Патріаршому Соборі Воскресіння 
Христового на вул. Микільсько-
Слобідській та у Міжнародному 
виставковому центрі на Бровар-
ському проспекті, 15.

Якісна турбота 
про тих, хто потребує 
піклування

Нині право на пільги мають 
57 300 мешканців Дніпровського 
району. Це кияни різних пільго-
вих категорій, що обслуговуються 
у закладах соціального захисту 
району. Аби це обслуговування 
було максимально комфортним, 
без довгого очікування, так звану 
«живу» чергу замінили на електро-
нну. Зареєструватися на прийом 
онлайн можна через WEB-cторінку 
управління або за допомогою мо-
більного додатку. Завдяки елек-
тронній реєстрації щодня фахівці 
проводять прийом 600 відвідувачів, 
котрі оформлюють державні соці-
альні допомоги, житлові субсидії, 
пільги тощо. І все це — без черг та 
суперечок.

Цього року було капітально від-
ремонтовано фасад та замінено 
вікна у будівлі Територіального 
центру соціального обслугову-
вання населення, що на вулиці 
Курнатовського, 7-а, утеплено фа-
сад приміщення Березняківського 
відділення соціальної допомоги 
вдома. У 2021 році на території Тер-

центру відкрили літній кінотеатр, 
де на свіжому повітрі влаштовують 
концерти, лекції та інші заходи 
для підопічних закладу. Окрім 
того, було закуплено комп’ютери 
та принтери, коштом Громадсько-
го бюджету — сценічні костюми 
для трьох хорових та двох танцю-
вальних колективів, що діють при 
Терцентрі. Ну, а відвідувачі гуртка 
«Скандинавська хода» відтепер на 
заняття на свіжому повітрі вдяга-
тимуть новенькі худі.

Ще один заклад у мережі соц-
захисту — Центр комплексної ре-
абілітації для осіб з інвалідністю 
Дніпровського району міста Ки-
єва. Нагадаємо, що на сьогодні 
тут отримують допомогу та якісні 
послуги 56 дітей та 24 дорослих 
з інвалідністю. Йдеться, зокрема, 
про ранню, психолого-педагогічну, 
фізичну, трудову та інші види реа-
білітації. На денному перебуванні 
тут щодня знаходяться 16 діток та 
16 дорослих. Для батьків, які ви-
ховують малечу із інвалідністю, це 
велика допомога, адже вони можуть 
працювати чи вирішувати нагальні 
справи, доки їхніми дітками вдень 
опікуються фахівці.

Щороку місцева влада вкладає 
кошти у розвиток Центру, оновлен-
ня матеріально-технічної бази. Так 
у 2021 році на капітальний ремонт 
приміщень та фасаду Центру було 
виділено 6,5 мільйона гривень. За 
ці кошти також облаштували спор-
тивний та ігровий майданчик для 
дітей та осіб з інвалідністю. На 2022 
рік заплановане відкриття нового 
відділення — раннього втручання 
та паліативного догляду.

У 2021 році в нашому районі ста-
ло більше на один сучасний заклад, 
що надає соціальні послуги. На 
початку січня на бульварі Ярослава 
Гашека, 4 урочисто відкрили Центр 
соціальної підтримки дітей та сімей 
Дніпровського району міста Києва. 

Його мета, окрім надання цілого 
комплексу соціальних послуг, ще 
й забезпечити тимчасовим житлом 
повнолітніх осіб з числа дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. Йдеться про найбільш 
вразливий вік — 18–23 роки — коли 
вчорашні підлітки потрапляють 
у вир дорослого життя і потребують 
підтримки суспільства на час до-
рослої адаптації.

Про ОСББ, ремонти 
і нові сквери

Як свідчить досвід, й не лише 
український, найкращий госпо-
дар у багатоповерхівці — це її 
власник. Тобто об’єднання спів-
власників багатоквартирних бу-
динків — ОСББ. Процес створення 
таких об’єднань у місті та районі 
тривав і цього року. За 2021 рік 
у дніпровських багатоповерхівках 
створили 9 нових ОСББ, меш-
канці ще 13 будинків обрали собі 
управителів. Аби процес рефор-
мування відбувався більш якіс-
но, за ініціативи Асоціації ОСББ 
і ЖБК Дніпровського району та 
підтримки голови Дніпровської 
райдержадміністрації Ігоря Щер-
бака цього року відновила робо-
ту Координаційна рада з питань 
сприяння розвитку ОСББ і ЖБК 
у Дніпровському районі міста.

Є чим похвалитися і кому - 
нальному підприємству «Керуюча 
компанія з обслуговування житло-
вого фонду Дніпровського району 
м. Києва». У 2021 році підприємство 
відремонтувало покрівлі на 367 бу-
динках, ще у 66 багатоповерхівках 
відремонтували сходові клітини, 
ганки та вхід — у 163 будинках 
району. Було виконано поточні 
ремонти інженерних мереж у 540 
будинках, оновлено фасади 82 ба-
гатоповерхівок. Цього року про-
ведено реконструкцію 11 ліфтів, 
на рік прийдешній заплановано 
реконструкцію 156 ліфтів. Завдяки 
коштам, які отримали від оренди 
приміщень комунальної власності, 
у 2021 році було зроблено ремонт 
дитячого спортивного клубу на 
вулиці Миколайчука, 11.

Звісно ж, займалися комуналь-
ники і благоустроєм. За цей рік на 
прибудинкових територіях вдалося 
облаштувати 28 контейнерних 
майданчиків, 17 пандусів для за-
безпечення безперешкодного до-
ступу осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення. 
А ще оновлювали дитячі та спор-
тивні майданчики району, про-
чищали зливоприймальні мережі, 
ремонтували асфальтове покриття, 
облаштовували квітники та на-
саджували нові дерева.

Продовження на с.4 ►

Фонтан у парку «Аврора»

Парк «Перемога». Виставка квітів
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Досягнення Дніпровського району у 2021 році: 
нові амбулаторії, освітні заклади, відбудова 
скверів і стадіонів, сучасна комунальна техніка
► Продовження,  
початок на с.3

Якщо вже заговорили 
про благоустрій, 
то варто згадати 
й про КП

КП УЗН Дніпровського району. 
Силами цього підприємства, що 
опікується благоустроєм, продо-
вжувався ремонт парку «Радунка». 
Протягом року тут було облашто-
вано доріжки, встановлено лави 
та урни, відремонтовано спуски 
до озера. Окрім того, у парку «Ав-
рора» збудували новий фонтан, а у 
сквері на Русанівській набережній 
встановили великий сучасний ди-
тячий майданчик.

Знаковим для району стало від-
криття чудового скверу нав проти 
будинку №5 по вул. П. Вершигори. 
Це яскравий приклад того, як на 
місці колишнього звалища при 
бажанні можна створити рекре-
аційний об’єкт, місце для від-
починку. Занедбану територію 
площею 0,6 гектара розчистили 
працівники районного Комуналь-
ного підприємства по утриманню 
зелених насаджень та місцеві 
активісти. В результаті зібрали 
та вивезли 30 вантажівок буді-
вельного та побутового сміття. 
Після капітального ремонту було 
прокладено зручні доріжки, ра-
йонні озеленювачі облаштували 
газони, встановили обмежувальні 
стовпчики. Також в сквері вста-
новили 12 лав та 12 урн, висадили 
алею з ясенів, 80 дерев липи, 449 
кущів, зокрема барбарис Тунберга, 
пухироплідник калинолистий, 
спірею Ван Гутта, форзицію. До 
того ж мешканці навколишніх бу-
динків зможуть з комфортом ви-
гулювати у сквері своїх домашніх 
улюбленців — після реконструкції 
тут встановлений спеціальний 
майданчик для вигулу собак пло-
щею 837 кв. м. У планах — об-
лаштувати на території скверу 
дитячий та спортивний майдан-
чики, у наступному році паркову 
територію мають збільшити.

Сучасна комунальна 
техніка — 
за субвенцію

Відразу декілька одиниць тех-
ніки поповнили цього року авто-
парки комунальних підприємств 
Дніпровського району. Так, для 
Комунального підприємства по 
утриманню зелених насаджень було 
придбано вантажівку з тентовим 
кузовом та трактор з бочкою 
і снігоприбиральним обладнан-
ням. А от для підприємства, що 
обслуговує житловий фонд Дні-
провського району закупили ма-
шину для очистки колодязів МОК-
188. Вартість закупівель — понад 
10,5 мільйона гривень. Оновлення 

комунальної техніки стало мож-
ливим завдяки співпраці влади 
району з депутатом Верховної Ради 
України Сергієм Швецем. Завдяки 
його підтримці минулого року 
було виділено ці кошти у рамках 
субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економіч-
ного розвитку окремих територій.

Перша шкільна 
обсерваторія 
столиці — 
у Дніпровському 
районі

І нинішнього року, як і в попе-
редні, районна влада продовжува-
ла виділяти кошти на створення 
комфортних умов для навчання 
у освітніх закладах Дніпровського 
району. Задля цього на початок 
навчального року було відремон-
товано приміщення всіх перших 
класів району. Окрім того, для 
кожного першого класу придбали 
мультимедійний комплект (дошку, 
проектор, ноутбук, документ-ка-
меру), багатофункційний пристрій, 
комплекти меблів та навчальне 
приладдя. Загалом ремонти та 
термомодернізація закладів освіти 
проводилася протягом року.

Цього року в районі з’явився но-
вий навчальний заклад — Мистець-
кий ліцей «Зміна». Справжньою по-
дією для столиці стало й відкриття 
першої у Києві шкільної обсер-
ваторії імені Леоніда Каденюка. 
Запрацювала вона у навчально-
виховному комплексі «Домінанта» 
(вул. Юності, 3). Як зауважив голова 
Дніпровського району Ігор Щер-
бак, відкриття сучасної наукової 
шкільної обсерваторії надає ширші 
можливості у вивченні астрономії 
та фізики, робить проведення за-
нять з цих дисциплін більш цікавим 
та захопливим: «Відтепер уроки 

астрономії та фізики можна буде 
проводити на даху навчального 
закладу просто неба, а юні дослід-
ники космічних галактик зможуть 
спостерігати за зоряним небом 
і робити астрономічні відкриття на-
віть під час навчального процесу».

Оглядовий майданчик з теле-
скопом розташовано у спеціально 
змонтованому куполі та облашто-
вано високотехнологічним електро-
нним обладнанням, оснащеним 
програмним забезпеченням для 
проведення фронтальних демон-
страцій, лабораторних та практич-
них робіт. Викладач зможе керувати 
процесом та обробкою результатів 
зі свого комп’ютера або викорис-
товувати інтерактивний модуль. 
Комети, зірки та навіть астероїди 
можна буде знайти і відстежити 
в онлайн-режимі.

Кошти у розвиток 
спорту

Розвиток району не можливий 
без розбудови мережі спортивних 
закладів. У 2021 році розпочато 
процес капітального ремонту стаді-
ону «Дніпровець» дитячо-юнацької 
спортивної школи № 21, що на 
вул. Алматинський, 60. Загальний 
кошторис ремонтних робіт скла-
дає — понад 86 мільйонів гривень. 
В 2022 році на даний об’єкт Про-
грамою економічного і соціального 
розвитку міста Києва на 2021–2023 
роки передбачені кошти в розмірі 
30 млн грн. Після завершення всіх 
робіт у районі має з’явитися су-
часний стадіон і не менш сучасна 
спортивна школа.

Проте це не єдині капіталовкла-
дення у спортивні об’єкти у 2021 
році. Влада також витратила понад 
мільйон гривень на ремонт двох 
прибудинкових спортивних май-
данчиків на вул. Березняківській, 
30-А та 38. Ще за 5,2 мільйона від-
ремонтували три шкільні стадіони 
та спортмайданчики, 600 тисяч 
витратили на ремонт двох підліт-
кових клубів «Юність» та «Бриган-
тина». Як коментує Ігор Щербак, 
завдяки сучасним спортивним 
об’єктам в районі створюються 
умови не лише для занять фізичною 
культурою заради здоров’я, це ще 
й інвестиції у спорт високих досяг-
нень. «За три останні роки трене-
рами районних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл підготовлено158 
кандидатів у майстри спорту Укра-
їни, 25 майстрів спорту України, 
троє майстрів спорту України між-
народного класу та одного Заслу-
женого майстра спорту України».

Також дві вихованки районної 
ДЮСШ №16 Ірина Геращенко та 
Юлія Левченко — учасниці нещо-
давньої ХХХІІ літньої Олімпіаді 
в Токіо — вибороли відповідно 4 та 
8 місце у стрибках у висоту.

Рік мистецьких 
ювілеїв

2021 рік був багатий на ювілейні 
дати. Ми святкували 150 років від 
дня народження Лесі Українки та 
Василя Стефаника,130 — з дня на-
родження Павла Тичини і Михайла 
Булгакова. А ще — народини Та-
раса Шевченка, Ліни Костенко, 
Олеся Гончара, 70-річний ювілей 
Василя Шкляра та 80 років з дня 
народження Івана Миколайчу-
ка. До слова, у рамках 150-річчя 
від дня народження Лесі Україн-
ки у Театрі української традиції 
«Дзеркало» відбувся прем’єрний 
показ вистави «Мавка. Таємниці 
„Лісової пісні“». Виставу висунули 
на здобуття премії «Київська пек-
тораль» за 2021 рік, а її режисерку 
Маріамну Капітулу — у номінації 
«Режисерський дебют».

Розвиток району 
неможливий без 
активної громади

Очільник Дніпровського ра-
йону Ігор Щербак неодноразово 
наголошував: тільки у активній 
співпраці влада-громада можна 
вирішувати найбільш важливі 
проблеми Києва та його меш-
канців. Саме тому влада району 
підтримує й заохочує громадські 
ініціативи, у випадку з проєктами 
«Громадського бюджету» надає 
максимальне сприяння при 
проведенні фахової експертизи, 
інформаційно-консультативну 
підтримку.

Завдяки активності та не-
байдужості громади у 2021 році 
в районі реалізуються 24 про-
єкти-переможці «Громадського 
бюджету». Вартість проєктів — по-
над 7,5 мільйона гривень. Серед 
ініціатив, зокрема, облаштування 
лабораторії та закупівля сучасного 
освітлення для двох з освітніх 
закладів району, облаштування 
дитячого ігрового майданчику 
у одному з дворів. Проєкт «Тери-
торія пізнання» на базі бібліотеки 
№118 для дітей — це теж громад-
ська ініціатива мешканців району, 
що дозволила осучаснити заклад, 
створити комфортний культурно-
комунікативний та інклюзивний 
простір.

Не менш активно мешканці ра-
йону подавали свої ініціативи й на 
наступний конкурс, переможці 
якого отримають фінансування 
вже у 2022 році. Від Дніпровсько-
го району було 129 громадських 
проєктів, 33 з них перемогли. На 
реалізацію ініціатив передбачено 
10 мільйонів 167 тисяч гривень.

І наостанок, щиро бажаємо 
і віримо в те, що рік 2022-ий буде 
багатим на хороші новини для 
рідного Дніпровського району, на 
перерізання стрічок біля сучасних 
і таких потрібних громаді об’єктів, 
на вирішення давніх наболілих 
проблем і однозначно — кращим 
за рік, що відходить у минуле.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Оглядовий майданчик з телескопом розташовано 
у спеціально змонтованому куполі та облаштовано 
високотехнологічним електронним обладнанням, 
оснащеним програмним забезпеченням 

МОК-188


