
ЗВІТ
ДЕПУТАТА ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ПОСТОЛЬНИКА НАЗАРІЯ ІГОРОВИЧА

Округ №3

Місце прийому громадян: пр-т Мануйлівський, 3.

Час прийому: кожен вівторок місяця з 16.00 до 18.00.

Звіт підготовлен на кінець грудня 2016 р.

Загалом було отримано 253 звернень громадян.

180 осіб отримали матеріальну допомогу з депутатського фонду на загальну 

суму 300 000,00 грн.

За програмою «Виконання доручення виборців» було направлено 41 

депутатське звернення на загальну суму 2 000 000,00 грн.

Дніпропетровською міською радою профінансовано депутатські звернення 

на суму 1 362 023,00 грн., а саме:

- вул. Гагринська, буд. 125 -  ігровий комплекс для дитячого майданчика 

на суму 21 348,00 грн.;

- вул. Л. Кумача, буд. 32-34 - ігровий комплекс для дитячого майданчика 

на суму 25 212,00 грн.;

- СЗТТТ № 56 -  придбання інтерактивної дошки на суму 47 819,00 грн.;

- вул. Донецьке шосе, буд. 2 -  ігровий комплекс для дитячого майданчика 

на суму 26 751,00 грн.;
- ОСББ «Наше Благосостояние», вул. Шолохова, буд. 25 п. 2,4,7,9 - заміна 

вікон на металопластикові на суму 146 583,00 грн.;

- ОСББ «Шолохова, 19», вул. Шолохова, буд. 19 п. 10-11 - заміна вікон на 

металопластикові на суму 75 291,00 грн.;

- СЗШ № 134 - заміна вікон на металопластикові на суму 100 037,00 грн.;

- ОСББ «Наше Благосостояние», вул. Шолохова, буд. 25 п. 5,8 - заміна 

вікон на металопластикові на суму 92 862,00 грн.

- ОСББ «Надійний» вул. Шолохова, буд. 29, п. 12 - заміна вікон на 

металопластикові на суму 67 488,00 грн.;



- СЗШ № 134 - заміна вікон на металопластикові на суму 123 917,00 грн.;

- ОСББ «Надійний» вул. Шолохова, буд. 29, п. 11 - заміна вікон на 

металопластикові на суму 67 488,00 грн.;

- СЗШ № 56 -  придбання меблів на суму 58 096,00 грн.;

- ОСББ «Надійний» вул. Шолохова, буд. 29, п. 1,3 - заміна вікон на 

металопластикові на суму 117 904,00 грн.;

- СЗШ № 8 -  заміна вікон на металопластикові на суму 24 532,00 грн.;

- ЖБК «Метизник» вул. Калинова, буд. 88 п.5,6 - заміна вікон на 

металопластикові на суму 31 000,00 грн.;

- ЖБК «№ 378» вул. Шолохова, буд. 15, п. 1-4 -  ремонт покрівлі на суму 

50 000,00 грн.;

- ОСББ «Вікторія-2» вул. Дементьева, буд. З, п. 3,4 -  ремонт системи 

холодного водопостачання на суму 20 000,00 грн.;

- ОСББ «Дементьєва-6» вул. Дементьева, буд.6, п. 1,2 - ремонт системи 

холодного водопостачання на суму 10 000,00 грн.;

ОСББ «Шолохова-19», вул. Шолохова, буд. 19 п. З -  ремонт покрівлі на 

суму 37 571,00 грн.;

- вул. Янтарна, буд. 32 п. 1 -  ремонт покрівлі на суму 79 073,00 грн.;

- вул. Донецьке шосе, буд. 2, п. 1-3 - ремонт системи холодного 

водопостачання на суму 52 951,00 грн.;

- КЗО «ФЕЛ» - оплата послуг з повірки коректора газу на суму 

9 680,00 грн.;

- СЗШ № 134 -  придбання меблів на суму 32 420,00 грн.;

ОСББ «Дементьєва-6» вул. Дементьева, буд.6, п. 1,2 - ремонт 

електромереж на суму 24 000,00 грн.;

- ОСББ «5 Шолохова» вул. Шолохова, буд. 5 -  ремонт фасаду будинку на 

суму 20 000,00 грн.

Крім того, виборцям округу за їх зверненнями була надана допомога у

вирішені наступних питань:



- Завезення піску на дитячі майданчики ( вул. Шолохова, буд. 25, 

вул. Гагринська, буд. 125);

- Ремонт навісу над вхідними дверима Організація ветеранів України АНД 

району за адресою пр-ту Мануйлівському, буд. 3;

- Придбання газового лічильнику за адресою пр-т Мануйлівський, 
буд. 47, кв. 3;

- Допомога у проведенні суботників ( вул. Шолохова, буд. 25, 29, 

вул. Дементьева, буд. 6 )

- Ремонт МФУ у КПНЗ «Будинок творчості дітей та юнацтва» ;

- Ямочний ремонт дорожнього покриття ( вул. Шолохова, буд. 25, 39, 

вул. Желваковського, вул. Тьоміна, вул. Дементьева, буд. 6.
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Дніпровської міської ради 
VII скликання

Н.І. Постольник


