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Шановні виборці!
Округ БКЗ – для мене рідний мікрорайон. Тут, на вулиці Мінеральній, я прожив понад 20 років. Тут
досі живуть мої батьки, родичі, друзі. Тому опікуватися цим районом для мене особливо почесно
і водночас дуже відповідально.
Мікрорайон БКЗ – один із найстаріших мікрорайонів Ірпеня. Він красивий, затишний, але разом
з тим потребує вирішення багатьох питань, особливо у житлово-комунальній сфері та сфері
благоустрою. Саме на вирішенні таких питань й була зосереджена моя робота як депутата
протягом цих двох років.
Особливо приємним завжди було і є спілкування з мешканцями округу. Лише під час особистих
зустрічей з громадою можна дізнатися реальні потреби людей, почути їхні зауваження і побажання.
Тому на вулицях і у дворах округу я частий гість.
Крім того, всі мешканці району добре знають, що кожної п’ятниці мене можна знайти у моїй
громадській приймальні в приміщенні Центрального будинку культури (м. Ірпінь, вул. Соборна,
183). Щоразу на прийом приходять від 10 до 30 осіб. Протягом 2018-2020 років було виписано
більше 2 тисяч актів депутата та характеристик за місцем вимоги.
За час моєї роботи депутатом вдалося зробити чимало потрібних та корисних справ. Але ще багато
роботи залишилося. Впевнений, разом із вами ми зробимо наш район БКЗ одним із найкращих в
місті! Дякую за довіру та підтримку!

ІРПІНЬ -

МІСТО ДЛЯ ЖИТТЯ!
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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Одним із пріоритетів для мене як депутата є робота у напрямку енергозбереження. Тому протягом
2018-2019 років на окрузі відбулася масштабна заміна вікон та вхідних дверей у під’їздах. Роботи
проведені за адресами Миру, 2а, Миру, 4а, Миру, 6, Миру, 6а, Миру, 14, Ніжинська, 6, Ніжинська,
11, 8-го Березня, 39.
У 2019 році реконструйовано котельню на вул. Миру, 2а та вул. Тургенівська, 102б (ЗОШ №2).
Там замінено котли на більш ощадливі. Також було оновлено тепломережу. Це дасть можливість в
майбутньому заощаджувати на теплопостачанні будинків. В 2020-му прокладена нова теплотраса
до будинку Миру, 1а.
Також у рамках програми з енергозбереження проведена заміна вуличного освітлення. Старі
лампи замінено на сучасні LED-ліхтарі по вул. Мінеральній, Курортній, 8 Березня, Ніжинській,
Фрунзе, Соборній та частині вул. Миру.
Проведено утеплення фасадів ЗОШ №1 та ЗОШ №2.
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БЛАГОУСТРІЙ

Тримаю на контролі й вирішення нагальних питань житлово-комунального господарства району.
У будинку №10 на вулиці Миру відбулася повна заміна старої зношеної внутрішньобудинкової
мережі, якій було уже майже 40 років. Також біля декількох під'їздів були встановлені перила та
відремонтовані вхідні східці, встановлено нові смітники.
За зверненнями мешканців будинків на вул. Миру, 1 та 1а встановлені кодові замки на дверях
під'їздів.
Також за численними зверненнями мешканців було зроблено дорожню розмітку «Пішохідний перехід»
біля АЗС «КЛО» та ТРЦ «Жираф» та облаштовано тротуар по вулиці Соборній від вул. Північної до вул.
Технологічної.
За ініціативи мешканців було встановлено спеціалізований обмежувач швидкості біля будинку на вул.
Миру, 3б.
Проведений капітальний ремонт дороги по вулиці Мінеральної від вул. Центральна до вул. 8 Березня
з облаштуванням обмежувача швидкості.

Покращення благоустрою мікрорайону – одне з головних завдань, яке я поставив собі як депутату на
початку роботи. На нашому окрузі уже проведений капітальний ремонт прибудинкових територій за
адресами Миру, 2в, Миру, 6, Миру, 16, Миру, 18, Соборна, 144 та Соборна, 146. У дворі будинку на
вул. Миру, 16 було встановлено новий дитячий майданчик.
Найближчим часом запланована реконструкція прибудинкових територій за адресами вул. Соборна,
148 і вул. Миру, 1 та 1а.
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Новий 2019-2020 навчальний рік ДНЗ №6 "Радість" зустрів з новим благоустроєм території. Тут
заасфальтували підходи до груп та облаштували комфортні доріжки навколо садочку. Зазнали
приємних змін і кімнати груп та зали, де був проведений косметичний ремонт.
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ПІДТРИМКА ОСББ

Переконаний, підтримка ОСББ місцевою владою є дуже важливою для кожного міста. Тому в
Ірпені була започаткована цільова міська програма. В її рамках на умовах співфінансування 50/50
в ОСББ «Сосновий двір 7» (Мінеральна, 7е), що на нашому окрузі, поміняли вхідні двері в під’їздах
будинку та встановили відеонагляд для покращення безпеки. ОСББ «Еверест 10» (Тургенівська,
10) отримало фінансування на проект капітального ремонту дитячого майданчика, а ОСББ
«Мирний три» (Миру, 3б) завдяки програмі встановили відеонагляд на прибудинковій території.
В ОСББ «Затишок» (Мінеральна, 18) та ОСББ «Мирний три» були зроблені доріжки з ФЕМ на
прибудинковій території та завезений чорнозем для облаштування клумб.
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ОЗЕЛЕНЕННЯ

Наш мікрорайон, як на мене, є одним із найбільш зелених в Ірпені. А що більше дерев, то більше
затишку для людей! Тому вже не раз спільно з мешканцями округу організовували масові висадки.
Загалом висаджено вже більше 60 дерев.
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РОБОТА
З РАДОЮ ШКОЛИ ТА
БАТЬКІВСЬКИМ
КОМІТЕТОМ

За рішенням Ради школи
було ініційовано встановлення
перегородок у шкільному туалеті.

У рамках міжнародної співпраці, за сприяння ООН, в ЗОШ №1 було відкрито "Центр безпеки
та розвитку громади". Під час відкриття разом із учнями висадили молоді кущі, які, сподіваюсь,
будуть радувати шкільну родину не один рік.

Як депутат округу був запрошений стати членом Ради школи №1, до якої входять директор,
вчителі, учні та їхні батьки. На засіданнях Ради піднімаються важливі питання для навчального
закладу. Чимало з них уже вдалося вирішити. Зокрема:
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•

замінено старі вікна у кабінеті 2-А класу;

•

замінено двері у класах 1-Б, 2-А та 7-Б;

•

встановлення бойлера у 1-А класі.
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За зверненням голови батьківського комітету ДНЗ №6 «Радість» було придбано нову електроплиту
для харчового блоку та закуплено нові меблі.
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ОСВІТА
ТА КУЛЬТУРА

Протягом року була надана фінансова допомога для організації
екскурсій у рамках ініційованого нашою командою культурнопросвітницького проекту «Прекрасна країна Україна».
Зокрема, за нашої підтримки педагогічний колектив ЗОШ №
1 відвідав ландшафтний парк в с. Буки Сквирського району
та замок-музей Радомисль, а члени постійно діючого клубу
«Друга молодість» - «Ковану скарбницю» в с. Капітанівка
Київської області.

Дозвілля мешканців мікрорайону БКЗ також було і є одним із пріоритетів моєї діяльності як
депутата. Вже стало традиційним святкування дня БКЗ, на яке радо збирається чимало мешканців
округу. На славу вдалися вечорниці для людей поважного віку, які ми проводили у Центральному
будинку культури. А з дітьми весело відсвяткували день Святого Миколая та Новий рік.
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За ініціативи нашої команди було проведено реконструкцію приміщення Центрального будинку
культури – замінено дах та вікна на другому поверсі. А найближчим часом плануємо провести заміну
вікон та дверей на першому поверсі.

13

ЗВЕРНУЛИСЬВИРІШИЛИ

Я та мої помічники завжди відкриті до спілкування. Ми уважно вивчаємо всі звернення громадян
і намагаємося допомогти. У мене на сторінці соцмережі Facebook створено постійну рубрику
«Звернулись – Виконано», куди щодня приходять різноманітні звернення, які ми, за можливості,
оперативно виконуємо і одразу ж звітуємо. Звернення, звичайно ж, приходять не тільки від
мешканців БКЗ, а і від мешканців інших мікрорайонів – жодне з них намагаємося не залишати без
уваги.
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НОВИЙ
ВИКЛИК – ПАНДЕМІЯ

Серйозне випробування випало громаді Ірпеня, як і усій країні, через пандемію коронавірусу. З
оголошенням карантину багато людей опинилися у скрутному становищі та потребували допомоги,
зокрема, й на нашому окрузі. Тому з перших днів карантину я як депутат організував роздачу 60
продуктових наборів для малозабезпечених. Також було безкоштовно розповсюджено понад пів
тисячі захисних масок, надавалася допомога окремим громадянам життєво необхідними ліками та
продуктами першої необхідності. Хочу відзначити й допомогу Ірпінської міської організації товариства
Червоного хреста для підтримки малозабезпечених верств населення. Щиро дякую їм за це!
Дякую Вам, шановні мешканці мікрорайону БКЗ, за Вашу дружню підтримку та довіру! Це надихає
на ще активнішу щоденну працю та додає сил і наснаги!
Разом – ми велика рушійна сила змін на краще у нашому спільному домі.
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КОНТАКТНА
ІНФОРМАЦІЯ
Особистий прийом громадян здійснюється
за адресою місто Ірпінь, вул. Соборна, 183 (ЦБК).
На період карантину будемо зустрічатися у сквері “Миру”
на розі вулиць 8 Березня та Миру

КОЖНОЇ П’ЯТНИЦІ з 12:00 до 17:00
ТЕЛЕФОН: +38 (097) 522 09 25

