
Додаток  _______ 
 

ІНФОРМАЦІЯ 

Про результати діяльності від ОСН «Комітет  мікрорайону «Дачі Караваєві»» 

Солом’янського р-ну  м. Києва протягом  двох років з 2015 року по 2017рік. 

 

1. Орган самоорганізації населення «Комітет  мікрорайону «Дачі Караваєві»» 

Солом’янського р-ну  м. Києва. 

2.  ОСН «Комітет  мікрорайону «Дачі Караваєві»» Солом’янського р-ну  м. Києва. 

3. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців: 

Інд. код юридичної особи – 38282193 від 13.06.2012 року. 

КВЕД – 84.11. 

4. Київ – 03061,  вул. Карпатська 33; т. 228-61-60; e-mail: Helen33p@gmail.com 

5. Основні завдання та напрями діяльності ОСН «Комітет  мікрорайону «Дачі 

Караваєві»»: 

1. Створення умов для участі мешканців району у вирішенні питань 

місцевого значення в межах Конституції і законів України, відповідних 

рішень Київської ради. 

2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб 

мешканців шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг. 

3. Участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку 

відповідної території, інших місцевих програм. 

     6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при ОВВ –  член  громадської  

ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 2015 – 2017рр. 

     7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду: 

 
№ п/п Назва заходу Стислий опис заходу 

1 21.03.2015р ТОЛОКА, за адресою вул. Миронівська – Я.Галана, зона 

зелених насаджень між приватною забудовою та гаражним 

кооперативом. 

 

2 22.03.2015р ТОЛОКА, за адресою в сквері й н дитячому майданчику, за 

адресою: на розі вулиць Кар’єрна та І.Піддубного. 

 

3 06.04.2015р Виїздна нарада, до  участі в якої, Олена Папуша мешканців 

вулиці Новополова від будинків №1 по № 49 та запросила 

представників й відповідальних осіб від Соломянської РДА, які 

повинні були надати відповіді мешканцям з приводу робіт по 

оновленню та передподключенням абонентів до магістралі 

водовідведення -  яка проходила за адресою: на розі 

вул.Новопольова та Г.Севастополя. 

 

4 14.04.2015р За колективним зверненням мешканців приватної забудови, 

було відкрито кримінальне впровадження №12015100090004626 

відносно мешканця з вулиці Миронівської, щодо його 

шахрайських дій та дій яки призвели до пошкодження 



державної власності. (зпилення дерев з зони зелених насаджень 

задля опалення власного житла) мешканцем з вулиці 

Миронівська. 

5 09.05.2015р З нагоди святкування «Дня Пам’яті», та за підтримки Олени 

Папуші – 11 вертеранів ВВВ ( мешканці приватної забудови) 

отримали святкові набори (солодощі, квіти й листівку з 

привітаннями). 

 

6 06.06.2015р За коллективним зверненням мешканців, керівник ОСНу 

вимушенна була втрутитись  в вирішення аваріної ситуації по 

прориву труби з водовідведення (на розі вул Патриотів та 

Чернівецька), з причини відмови аварійної служби ПАТ 

«водоканалу» виїзжати на виклик, - ситьуація вирішенна 

Папушею Оленою після її звернення до служби МЧС 

Солом’янського району. 

 

7 28.08.2015р Захід для дітей з малозабезпечених й багатодітних родин 

мешканців приватної забудови Караваєвих Дач, з нагоди «Дня 

знань». Захід відбувався за підтримки БФ «Олени Папуши», в 

ході якого канцелярськи набори отримали 17 діточок 

 

8 20.09.2015р «Безпека дитячого дозвілля» керівника ОСНу Олени Папуші на 

конкурсі «Проектів та програм роззвитку місцевого 

самоврядування» - була встановленна хвіртка та огорожа (70 

метрів) та квітники навколо дитячого майданчика,  що за 

адресою: на розі вулиць Кар’єрна та І.Піддубного міста Києва 

 

9 20.09.2015р За підтримки Олени Папуші, була відремонтована зіпсована 

карусель дитячого майданчика,  що за адресою: на розі вулиць 

Кар’єрна та І.Піддубного міста Києва 

 

10 10.10.2015р За зверненнями мешканців з вул.Новопольова, та за сприяння 

керівника ОСНу – Олени Папуши, було ліквідоване аварійне 

провалля частини проїзжої частині вул.Новопольова №20-22. 
 

11 15.10.2015р За сприяння ОСНу (постійні звернення зі скаргами у різні 

інстанції), був проведений ямковий ремонт автошляху по 

вул.Новопольовій    

 

12 17/12/2015р На передодні свята Святого Миколая, Олена Папуша, за 

власний кошт,  привітала солодкими подарунковими наборами 

дітей з малозабезпечених сімей, багатодітних родин та дітей 

сиріт, що живуть з опікунами – приватної забудови Караваєвих 

Дач! 

13 20/01/2016 –  

Нові види комунікації! 

Задля більш ефективній роботі з активом ОСН та швидкому  

реагуванні в інтересах мешканців, керівник ОСН “Дачі 

Караваєві” Олена Папуша з січня 2016 року активувала за 

своїм особистим номером телефону – групу Караваєві Дачі в 

Viber, долучивши до участі в групі активістів та небайдужих 

мешканців до чату. Так завдяки чому ще на початку січня 2016 

року, під час снігопаду й морозів – керівник ОСН, повідомляла 

мешканцям про перебіг співпраці с Солом’янскою РДА щодо 

графіку прибирання снігу й отримувала повідомлення про 

необхідність або терміновість допомоги мешканцям на 

віддалених вулицях. 



– “Дуже ефективна ініціатива, що призвела  до миттєвого 

реагування в вирішенні проблем, згуртованості мешканців 

навколо спільної справи й взаємодії, яка стосується не тільки 

проблем з благоустроєм, а й трапляються випадки у яких вже 

було знайдено власників декількох собак, що збігли з подвір’я, 

також й активна взаємодія мешканців на випадок крадіжок – 

інформація миттєво поширюється приватною забудовою, чим 

призводить до пильності  громадян та їх можливості допомогти 

правоохоронним органам в слідчих діях” – прокоментувала 

Олена Папуша.    

14 Аварійна ситуацію по 

вулиці Миронівська 

25/02/2016 

25.02.2016 керівник ОСН “Дачі Караваєві” Олена Папуша 

разом з активістами та аварійними службами ліквідовували, в 

приватному секторі Караваєві Дачі,  небезпечну аварійну 

ситуацію, а саме: 

На вулиці Миронівська (між вул. Чернівецька та вул. Я. 

Галана) або в наслідок звичайного недбальства, або зумисно 

був здійснений вилив рідкого газу, в досить великому обсязі, в 

загальний колектор водовідведення, що призвело до 

забруднення повітря не тільки вздовж траси водовідведення, а 

й потрапляння частини рідкого газу до домівок мешканців 

кварталу. На місце прибули Оперативно Рятувальні; Аварійна 

Киіївгазу та Водоканалу – які одразу відібрали зразки води з 

колектору на аналіз, на місці проводили обстеження та заміри 

рівня й площу забрудненості. 

 Всіма службами, що прибули на місце аварії були ліквідовані 

наслідки забруднення й запобігання вибуху – по даному 

інценденту ведеться слідство. 

Як керівник ОСН “Дачі Караваєві” Висловлюю вдячність – 

активістам ОСН та мешканцям вул. Миронівська, Київгазу та 

МЧС за співпрацю, пильність та оперативне реагування. 

15 Толока на Караваєвих 

Дачах 

24/03/2016 

26.03.2016 року в рамках розпочатого двомісічника з 

благоустрою та поліпшення екологічного стану у м.Києві, за 

підтримки РДА та КП “УЗН” Солом’янського району відбулася 

толока, в ході якої мешканці приватної забудови  Караваєвих 

Дач мали змогу позбутися зайвого сміття, гілля та листя,  а 

також долучитися до прибирання проблемних ділянок 

громадського користування – зон зелених насаджень, 

полишених приватних будівель або занедбаних прибудинкових 

територій – зібране сміття можливо було викинути у 

спеціалізований великий сміттєвий бак, що зазделегідь був 

встановлений на тополиній алеї – Г. Севастополя. 

Врамкам заходу,  керівник ОСН “Дачі Караваєві” – Олена 

Папуша разом з активістами приєдналися до заходу й 

прибирали зони громадського користування: 

1. Сквер – на розі вул. Івана Піддубного й вул. Кар’єрна; 

2. Дитячій майданчик –  на розі вул. Івана Піддубного й вул. 

Кар’єрна. 

Зібране сміття викинули в спеціалізований бак на тополиній 

алеї Г. Севастополя. 

16 Шановні мешканці 

Караваєвих Дач! 

Терміново! 

04/04/2016 

Вночі – 04. 04. 2016 року – на розі вул Івана Піддубного та 

Кар’єрні – Дитячій майданчик – були вкрадені бордюри, що 

огорожували безпеку наших діток, що бавляться на 

майданчику та планувались висадка квітів! 

Але завдяки, невідомим злодіям – наші зусилля, щодо блага 

нашіх дітей та привабливого зовнішнього вигляду приватної 



забудови – зводяться на нівець! Прошу Вас – небайдужих 

мешканців та активістів – допоможіть піймати злодія, що 

паплюжить нашу спільну власність!!! 

Керівнк ОСН – Олена Папуша, викликала поліцію на місце 

пригоди й написала заяву, а також разом з активістам ОСН з 

вулиці Кар’єрна сформували фонд винагороди у розмірі 1000 

грн, й розповсюдили об’яву про винагороду за інформацію що 

розкривала би цей злочин.  

17 Зустрічі з мешканцями 

вулиць - Паустовського 

(від вул. І.Піддубного по 

вул. Я.Галана), 

Чернівецька 

17/04/2016 

 Виїзна нарада. 

16 04.2016 – 17.04.2016 року проводила зустрічі з мешканцями 

вул. Паустовського ( від вул. І.Піддубного по вул. Я.Галана), 

щодо прокладання нової каналізаційної мережі, на їхньому 

відрізку вулиці, так як, відповідно до припису АК 

“Київводоканал” – існуюча мережа здійснена хоз способом та з 

порушенням вимог, що спричиняє постійне зволоження ґрунту 

та розмив доріг в деяких місцях стику труб. • Приємно в цій 

історії те – що представники Солом’яньської РДА разом з 

офіційним підрядником гарантують мешканцям швидке 

виконнання робіт й безперебійність у роботі магістралі по 

водовідведенню. Сусідам, що приходили на зустріч зі мною – 

лишила звернення від ОСН з копіями витягу приписа від 

водоканалу й копією гарантійного листа від підрядника, щоб 

мешканці змогли цю інформацію донести до тих, хто на 

зустрічах був відсутній водовідведення, після реконструкції, за 

державний кошт. 

 

 

18 Виїзна нарада 

25/04/2016 

25.04.2016 року відбулась виїзна нарада, за участі 

представників ТОВ “Термо 1” та керівника ОСН “Дачі 

Караваєві” Олени Папуши в присутності активу мешканців 

вул. Бориславська та Миронівська, щодо відновлення 

благоустрою тереторії: вул. Я.Галана (між гаражем 

кооперативом та приватною забудовою – зелена зона), та вул. 

Професора Караваєва. • В ході обговорення представники ТОВ 

“Термо 1” (підрядні виконавці) пред’явили документи (Ордер) 

на відновлення благоустрою тереторії відповідно до проектної 

документації, де зазначено, що відновні роботи будуть 

проводитись в продовж 6 місяців й проходитимуть в декілька 

етапів: 

1. Вирівнювання ґрунту 

2. З часом після просадки ґрунту: завоз й укладка чернозьому 

на ділянці під висадку газону 

3. Відновлення пішохідних доріжок в зеленій зоні (між 

гаражним кооперативом) 

4. Відновлення асвальтного покриття по вул. Професора 

Караваєва.  

19 Постійні ДТП по 

вул.Патриотів 

06/05/2016. 

Вже третій рік поспіль, активісти й мешканці Караваєвих Дач 

самостійно й за допомогою ОСН “Дачі Караваєві” збираємо 

підписи, надсилаємо листи, нагадуємо на нарадах в 

Солом’янській РДА – о необхідності встановлення пристроїв 

примусового зниження швидкості (лежачі поліцаї) на вул. 

Патриотів, що в приватній забудові,- маємо лише відповіді з 

Соломянської РДА про необхідність моніторингу руху по цій 

ділянці. Та поки нам надсилають у відповідь листи, щодня 

мешканці вул. Патриотів здригаються від ревіння авто, що на 



шаленій швидкості, в об’їзд просп.Відрадного, прямують до 

мосту Караваєвих Дач! Цікаво, скільки ще потрібно аварій й 

загублених життів ( за останні 5 років – 8 наїздів на пішоходів, 

декілька з летальними наслідками, не кажучі про постійні ДТП) 

щоб в Солом’янській РДА збагнули, що це не якісь забаганки 

мешканців, а реальна проблема!  

Керівник ОСН Олена Папуша прибула на місце ДТП за 

проханням мешканців, задля фіксації ще одного випадка,  

06.05.2016р: вул. Патриотів, знов ДТП – водій таксі з друзями-

пасажирами, усі в нетверезому стані (норма 0.2 за результатами 

поліцейської лабораторії у водія 1.6 проміле) ледь не збили 

двох хлопців пішоходів і налетіли на прибудинкову ділянку 

мешканців, пошкодивши майно. 

20 

 

9 травня «День Пам’яті» 

– вітання Ветеранів ВВВ 

09/05/2016 

Кожного року, 9 травня – керівник ОСН «Дачі Караваєві» - 

Олена Папуша, особисто за підтримки БФ Олени Папуші,  вітає 

Ветеранів ВВВ, що мешкають в приватній забудові Караваєві 

Дачі, але рік за роком кількість привітань зменшувалась і вже в 

минулому році, скоротилась до 11 чоловік! Ось і сьогодні 

відвідала декілька осель, та нажаль, в більшості випадків 

вдалось привітати родичів наших Ветеранів, які дбайливо 

доглядають за останніми свідками подій в другій світовій війни! 

• Дякую, Нашим Ветеранам! 

21                                               

Відновлення благоустрою 

та дорожнього покриття 

по вул. Професора 

Караваєва та вул. 

Ярослава Галана 

24/05/2016 

 

24.05.2016 року, керівник ОСН “Дачі Караваєві” Олена Папуша, 

прибула на місце відновлення благоустрою та дорожнього 

покриття, за участі представників ТОВ “Термо 1”, по вул. 

Професора Караваєва та вул. Ярослава Галана, що в приватній 

забудові Караваєві Дачі Солом’янського району міста Києва, 

задля контролю за дотриманням ДБН України під час 

проведенням робіт. 

22 Що до зверненням 

мешканців на рахунок 

полишеного авто на 

вулиці Кар’єрна 

15/06/2016 

15.06.2016 року, за зверненням мешканців вул. Кар’єрна, разом 

з представниками Київської поліції, керівник ОСН “Дачі 

Караваєві” Олена Папуша – проводили обстеження 

полишенного авто, що відповідно до чинного законодавства 

України: 

1. Не порушує правил дорожнього руху й не перешкоджає 

дорожньому руху 

2. Не має жодного номер нього знаку або коду, щоб перевірити 

інформацію про власника, або про самий автотранспортний 

засіб 

3. За підсумками огляду – не виявлено небезпеки для життя й 

небезпеки для людей 

Підсумок – задля евакуації таких автотранспортних засобів, 

необхідно 10 письмових звернень від громадян ( з вказаними 

паспортними даними й реєстрацією місця постійного 

проживання, та контактним телефоном) з зазначенням причини 

необхідності перевезення даного авто на штраф майданчик ( 

підозра можливої небезпеки, заважає та інш.) 

В іншому випадку – якщо з’являться власник, а письмових 

звернень до поліції не буде, то – саме правоохоронні органи 

будуть компенсувати власнику витрати пов’язані з евакуацією 

та розташуванням на штраф-майданчику! 

23 Відновлення квітників 

біля дитячого майданчика 

09/07/2016 – 12/07/2016 

Після крадіжки квітників з дитячого майданчика 04.04.2016 

року (розташованого на перехресті вул. Кар’єрної та вул. 

І.Піддубного), що споруджувала громада Караваєвих Дач, – 



09.07.2016 р – 10.07.2016 року – ми знов зібралися, за для 

відновлення квітників та зовнішнього вигляду й безпеки 

дитячого майданчика!  

Цього разу квітники з шин, хоча барвисто розфарбовані та 

мають форму чашок й чайників, тож сподіваємось, що в крадіїв 

дитячого майна, цей витвір громади не зацікавить! 

24 

 

Нарада з представниками 

ТОВ “Будгарант”, що до 

звернення від мешканців 

30/07/2016. 

В липні місяці 2016 року, керівник ОСН “Дачі Караваєви” 

Олена Папуша, за звернення мешканців з вулиці Паустовського, 

провела нараду з представниками ТОВ “Будгарант” (офіційні 

підрядник Солом’янської РДА) по прокладанню водовідведення 

й відновленням благоустрою після робіт, щодо необхідності 

пришвидшення відновлення асфальтного покриття на ділянці де 

були проведенні роботи. 

Та вже через тиждень після вищезазначеної наради, 

представники ТОВ “Буднарант”, почали відновлювати дорожнє 

покриття на заявленому відрізку вулиці Паустовського (від 

вул.Я.Галана до вул. Чернівецька) 

25 Прибирання головних 

доріг 

06/08/2016 

Папуша Олена – Керівник ОСН, проінспектувала, як ведеться 

Прибирання головних доріг в приватній забудові Караваєві 

Дачі, та висловила працівникам КП «ШЕУ» 

Солом’янського району,  прохання, щоб після збору бруду з 

під бордюргого каменю, ще й провели полив вулиць! 

26 Інформування мешканців 

Караваєвих Дач! 

10/08/2016  

Керівник ОСН – Олена Папуша, роздрукувала письмове 

звернення з додатком й розповсюдила: 

1) за допомогою старших вуличних  

2) на сайті 

3) в групі Viber 

Відповідно до розпорядження КП “Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Солом’янського району 

м.Києва “Н-118” від 06.06.2016 року – в якому йдеться про 

платні послуги для населення, повідомляю, що: 

– мешканціям приватної забудови на відміну від мешканців 

багатоповерхових будинків, сплата за надання 

адміністративних послуг (видача довідок) які надає ЖЕД, 

буде здійснюватись тільки при замовленні цієї послуги, де 

свого часу мешканцям багатоворхівок, ці послуги будуть 

занесені в платіжку до щомісчної сплати за послуги ЖЕД. 

Вартість послуг (копія розпорядження й додатку) та копія 

квитанції у додатку!)  

27 З 90 Днем Народження! 

14/08/2016 

14.08.2016 року, Олена Папуша разом із заступником по 

діяльності в ОСН “Дачі Караваєві” Коренчук Людмилою 

Павлівною,  привітали від імені громади Караваєвих Дач 

активістку й одну з першопоселенців  Караваєвки – 

Степоненко Антоніну Антонівну, яка мешкає на вулиці 

Чернівецька, міста Києва з надзвичайним ювілеєм – з 90 Днем 

Народження! 

28 Нарада по 

водовідведенню й 

асфальтуванню 

25/08/2016 

25.08.2016 року нарада, щодо завершального етапу 

прокладання водовідведення в приватній забудові Караваєві 

Дачі з частковим відновленням дорожнього покриття!  

Керівник ОСН “Дачі Караваєві” Олена Папуша разом з 

представниками ТОВ “Будгарант” (офіційні підрядник 

Солом’янської РДА) обговорили ситуацію продовження 

ремонту ділянок самовільно забудованих ліній водовідведення 

по вул. Паустовського, а також щодо міжквартальних 

приватних будинків, які лишилися без підключення до 



центральної мережі водовідведення у зв’язку з розташуванням 

їх ділянок на  проїзних головних  вулицях (вул. 

Чернишевського, та декілька будинків вул. Г.Севастополя 

тополина алея). Разом з тим, обговорили ситуацію щодо 

необхідності проведення робіт по відновленню асвальтного 

покриття в місцях робіт й ямковий ремонт дорожнього 

покриття на ділянках, що вже досить довгий час потребують 

ремонту. 

Ямковий ремонт дорожнього покриття планується на ділянках: 

1. Вул. Кар’єрна – від вул. Чернівецька до Я. Галана; 

2. Вздовж вул. І.Піддубного – особливо в місцях перехресть; 

3. Вул. Паустовського ( на ділянці після проходження робіт) 

4. Вздовж вул. Чернишевського від вул. Паустовського по вул. 

Миронівська; 

5. Вздовж вул. Героїв Севастополя від вул. Зелена й включно з 

перехрестям на вул. Постова. 

Данні про проблемні ділянки, що потребують термінового 

відновлення дорожнього покриття подані керівником ОСН 

Оленою Папуша відповідно до звернень мешканців. 

Сподіваюсь, що виділених коштів вистачить на вирішення 

наболілих проблемних ділянок, тож очікуємо що вже цією 

осінню, вказані ділянки хоч трошки підлатають!  

29 ДО СВЯТА ПЕРШОГО 

ДЗВОНИКА Й З 

НАГОДИ УСПІННЯ 

СВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 

28/08/2016 

28.08.2016 року в день, коли відзначають Успіня Святої 

Богородиці – керівник ОСН “Дачі Караваєві” й благодійник 

Олена Папуша,  відвідувала й допомогла з канцелярією до 

школи малозабезпеченим й багатодітним родинам Караваєвих 

Дач. 

30 Захід, який підкреслить 

охайність Тополиної 

Алеї! 

20/09/2016 -28/09/2016 

20.09.2016 року – розпочався масштабний захід з благоустрою, 

що підкреслить охайність Тополиної Алеї! 

ОСН Дачі Караваєві разом з КП “УЗН” Солом’янського 

району, прибрали за порушниками благоустрою, та 

підтримуючи охайність на Героїв Севастополя в приватній 

забудові, й КП “ШЕУ” Солом’янського району – почав 

прибирання під бордюрним каменем головні дороги в 

приватному секторі Караваєвих Дач, ще й зробивши ямковий 

ремонт й  розмітку дороги вздовж тополиної алеї на Героїв 

Севастополя!  

«Також актив ОСНу разом з керівником Оленою Папушею, 

пофарбували (фасадною) фарбою білого кольору бордюрний 

камінь навколо тополиної алеї, що на Героїв Севастополя! – 

загалом 1160 метрів довжиною» 

31 30.10. - 01.11.2016 року. Реєстрація заявок до КП «ШЕУ Солом’янського району» й 

скарг до КМДА, щодо необхідності провести розчистку 

проїзних частин приватної забудови від снігових заметів. 

32 27.12.2016 року.   До свята Святого Миколая, - Олена Папуша  привітала 

солодкими подарунковими наборами дітей з малозабезпечених 

сімей, багатодітних родин та дітей сиріт, що живуть з опікунами 

– приватної забудови Караваєвих Дач 
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