
Звіт про роботу депутата міської ради VII скликання Андрія Табалова 

по 1-му територіальному округу (Жадівський мікрорайон). 2018 рік 

Два роки цей округ – зона моєї відповідальності. Округ має свої 
особливості: тут створені та діють три ОСББ «Гіпократ», «Переможець 

21» та «Гарант 28» з активними мешканцями. Тут розташований 

найбільший у Кропивницькому багатоповерховий будинок. Спальний 

мікрорайон – на перший погляд, типовий для обласного центру. Однак 

він має свої проблеми та потреби. 

Саме цей округ у 2018 році став свого роду рекордсменом за 

кількістю ініційованих зустрічей. Люди ставили завдання чи тему 

спілкування, або хотіли через деякий час проконтролювати виконання 

тієї чи іншої обіцянки. Тож ми постійно були з діалозі – з мешканцями, 

представниками міської влади та комунальних підприємств, із поліцією. 

Ці фахівці багато разів були на окрузі та допомагали вирішувати 

проблемні питання. Також ми шукали й знаходили контакт із бізнесом, 

який має на цій території свої інтереси.  

 

Величезною перемогою для мене та мешканців мікрорайону Жадова 

став демонтаж недобудови по вул. Героїв України, 26, корп. 1.  

25 років не вирішувалася ця проблема, останні 5-8 років активні мешканці 
зверталися і до депутатів попередніх скликань, і до ЗМІ. За цей час 

недобудова перетворилася на стихійне звалище, стала прихистком для 

безхатченків та притоном для наркоманів.   

Так було два десятки років 



 

Результат спільних зусиль: на місці котловану – рівне поле 

 

Нарешті у липні недобудову демонтовано, а котлован засипаний. На ці 
роботи з міського бюджету виділено 1 млн. гривень. За пропозиціями 

мешканців тут має бути сквер зі спортивно-оздоровчою зоною та зоною 

відпочинку. Управління містобудування та архітектури вже розробило 

ескізний проект майбутнього скверу. Далі ми представимо проект 

мешканцям мікрорайону Жадова для  обговорення та коригування.  

 

 

 



Другим важливим здобутком став благоустрій котловану по вул. 

Жадова, 30. Ця проблема існувала близько 10 років. У котловані розвелися 

щурі, а паркан навколо не захищав територію.  У мешканців першого під’їзду 

по стіні будинку пішли тріщини, адже він примикає до недобудови.   

Я запросив до діалогу із мешканцями будинку представника 

орендатора земельної ділянки, після чого котлован було приведено до 

належного санітарного стану та частково замінено і перенесено паркан. 

Також орендар обіцяє до березня 2019 року вирівняти ділянку та зробити 

вимощення біля першого під’їзду будинку №30 і повністю замінити паркан.   

 
Часткова заміна паркану навколо горезвісного котловану 

 

 

Багато зроблено за рік для зручностей 

мешканців округу. Це капітальний ремонт 

прибудинкової території по вул. Героїв 

України, 26, 34, 36 корпус 1 та 2. Зроблено і 
доріжки  до дитячих майданчиків, 

облаштовано лежачі поліцейські.  

 

 

 

 

 

По вул. Генерала Жадова, 23, корп. 2,3 – крім ремонту, біля 3-го 

корпусу облаштовано доріжки до дитячих майданчиків та до гаражів. 



Доріжку до дитсадка №3 «Незабудка»  відділено бордюрами. Наприкінці 
року у дитсадку виконано капітальний ремонт санвузла та підлоги в актовій 

залі.  
 

Відновлення мереж зовнішнього освітлення 

а) вул. Жадова, 30 (біля 7-го під’їзду) – освітлення не було більше 20 

років, і лише влітку ліхтарі повернулися.  

б) вул. Героїв України, 26, корп. 1 – у червні встановлено нові 
електроопори з сучасними світлодіодними ліхтарями. 

в) вул. Жадова, 21, корп. 3 – близько 18 років не вирішувалося дане 

питання, однак після мого втручання влітку мешканці отримали 

освітлений двір.  

 
 

 

Поточний (ямковий) ремонт дороги 

вул. Героїв України, 32, 36 – у серпні  виконано ямковий ремонт 

асфальтного покриття, це дуже важливий відрізок дороги, адже тут 

курсують маршрутки №6 та №8. 

вул. Жадова, 30 – у серпні 2018 року усунуто недоліки капітального 

ремонту прибудинкової території, який було виконано у серпні 2016 

року, проте на дорозі утворилися глибокі ями та вибоїни. Після мого 

звернення до ГУ ЖКГ недоліки було усунуто.  



 
 

Грейдерування дороги. У липні виконали грейдерування дороги від 

будинку №28, корп. 1 по вул. Жадова до АТБ-маркету, що на Жадова. До 

того мешканці 5 років постійно писали колективні звернення до ГУ ЖКГ 

про вирішення даного питання.  

Перенесення контейнерних майданчиків для ТПВ 

вул.  Жадова, 21, корп. 3 Майданчик для сміття був розміщений біля 

дитсадка №14. Його було перенесено та облаштовано влітку після 

зустрічі з міським головою, яку ми організували. 

майданчик біля входу до ДНЗ №3 «Незабудка» - перенесено в 

лютому після моєї зустрічі з керівництвом садочка. Колектив 

справедливо був проти такого сусідства.  

 
Сміттєві контейнери від дитсадка №3 перенесені 



 

Налагодження взаємодії поліції та мешканців округу.  

У травні відбулася ознайомча зустріч із дільничним офіцером поліції та 

начальником сектору дільничних офіцерів поліції. У червні був спільний 

рейд активістів та дільничного по «злачних» місцях мікрорайону, після якого 

заклад швидкого харчування «Doner house» почав дотримуватися графіка 

роботи. У листопаді я надав приміщення громадської приймальні для зустрічі 
громадян з дільничним офіцером поліції Русланом Новохатьком. Всі 
актуальні питання взяті в роботу.  

Моя принципова позиція – на окрузі, як і в усьому місті, не місце 

незаконним МАФам – покинутим, без господарів, які псують наші вулиці, а 

користі від них ніякої. Демонтаж таких «споруд» триватиме.  

  
Дільничний та громада: є контакт! 

 

Навесні відбулося кілька суботників. Робочий стан дитячих та 

спортивних майданчиків підтримують саме мешканці. Також було 

завезено відсів до житлового будинку №26, корп. 1 по вул. Героїв 

України. Щороку до сезону на прохання мешканців завозимо пісок на 

дитячі майданчики округу. За моїм депутатським зверненням по вул. 

Генерала Жадова, 21, корп. 3 встановлено новий дитячий майданчик.  



 

 
 

У 2-ому під’їзді будинку №36 по вул. Героїв України відремонтовано 

ліфт після його обкрадання (викрали електроніку на 50 тис. грн.). 

Проведено експертизу ліфта у 7-ому під’їзді будинку №30 по вул. Жадова, 

наступного року запланований капремонт. 

 

На окрузі за нашої підтримки проводяться дитячі свята на Новий рік та 

до Дня захисту дітей. На Новий рік всі діти дошкільного віку отримують 

солодкі подарунки. Масово та весело відзначаємо на майданчику початок 

літа – з аніматорами, кульками та морозивом.  



 
День захисту дітей – традиційне свято на Жадова 

 

За рік до громадської приймальні на окрузі №1 надійшло близько 60 

письмових звернень. Проведено близько 20 виїзних зустрічей, на яких 

озвучено ще майже 40 усних звернень.  

На підставі цих звернень подав 70 депутатських звернень та близько 30 

усних звернень направлено до відповідних служб для оперативного 

вирішення різних питань. На кінець року 85 із них вже  виконано, 15 в 

процесі вирішення та перебувають на моєму особистому контролі. 

На 2019 рік на окрузі заплановано:  

• капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової 
території по вул. Жадова, 21, корп. 2,3; 

• ремонт зливної каналізації від вул. Попова до будинків № 21, корп. 2, 3 

по вул. Жадова; 

• облаштування тротуару від будинку №28, корп. 1 по вул. Жадова до 

АТБ-маркету (вул. Жадова, 20-а); 

• поточний ремонт прибудинкової території по вул. Жадова, 28, корп. 1 

із асфальтуванням паркування для автомобілів (навпроти 2, 3, 4 

під’їздів);  

• капітальний ремонт дороги по вул. Героїв України, 32; 

• капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 36, корп. 1 по вул. 

Героїв України; 

• ремонт ліфта у 7 під’їзді будинку № 30 вул. Жадова; 

• благоустрій території по вул. Героїв України, 26, корп. 1 (де 

демонтована недобудова) – перспектива на 2019-2020 рік. У 2019 році 



розробка та подача проектів до конкурсу «Громадський бюджет – 

2020» (і малого, і великого), висадка саджанців на пустирі. 

• ремонт харчоблоку в ДНЗ №3 «Незабудка»; 

• капремонт прибудинкової території по вул. Жадова, 28, корп. 2.  

Робота на окрузі була б далеко не такою ефективною без міцного активу. Я 

вдячний мешканцям за підтримку, ідеї, конструктивну критику. Актив 

першого округу: Тетяна Джулай, Наталія Новакова, Сергій Кузьменко, 

Валентина Реміх, Василь Білоус, Тетяна Іващенко, Тетяна Гуркович,  

Світлана Бєсєдіна, Євген Кізіль, Раїса Єрохіна, Світлана Луценко, Ірина 

Яремова, Катерина Постернак і Галина Частакова. Сподіваюсь, ми разом 

попрацюємо на благо округу і в 2019 році. 

Громадська приймальня на 1 окрузі працює за адресою: 

вул. Героїв України, 26 корп.1 щодня, крім вихідних. 


