




Робота над відновленням  

зруйнованого дитячого садку в 

провулку Каркашадзе, 4  



789-4000  

 

Звернення до УКБ: 
  

- щодо проектно-кошторисної документації на будівнитцво дитячого 

садку в провулку Каркашадзе (500 тис. в 2017 р. було виділено за моєю 

ініціативою)  

 

– проект у 2018 р. виконано (на експертизі)  

 

– щодо бюджетного запиту на фінансування дитячого садку в провулку 

Каркашадзе – не виконано 
 

Звернення до Мера:  
  «про виділення коштів для будівництва дитячого 

садку в провулку Каркашадзе» – відмовлено 
 

Опубліковані статті в Інтернет ресурсі за посиланнями 

http://dumskaya.net/post/nevtishna-istoriya-dityachogo-sadka-v-provul/author/ 
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789-4000  

 

  

щодо фінансування реконструкції пам’ятки 

місцевого значення Будинку Барбариго за адресою 

Французький бульвар, 21 – задоволено  
 

 

 

Звернення до до комісії з питань планування 

забудови територій, міського дизайну на 

архітектури:  
   

 

  

щодо фінансування реконструкції пам’ятки 

місцевого значення Будинку Барбариго за адресою 

Французький бульвар, 21 – задоволено  
 

 

Звернення до управління з питань охорони 

об’єктів культурної спадщини: 



789-4000  

вул. Осипова, 32 



 

  

звернення до суду про скасування рішення про винесення 

змін до запису в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно, про зобов'язання самовільно 

реконструйовану квартиру у попередній стан  справа  

№ 815/2918/18 – виконано – рішення суду не прийнято 
 

 Про проведення перевірки реконструкції за 

адресою Осипова, 32 - виконано 
 

 

Звернення до  

Державної архітектурно-будівельної інспекції в 

Одеській: 

Звернення до  

Приморської районної адміністрації 

ОМР: 



 

  

щодо порушень при реконструкції  будинку 

Осипова, 32 

Звернення ГУНП  

в Одеській області та Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлового господарства 

України : 

Подана заява про вчинення кримінального  

правопорушення щодо умисного знищення об’єкта 

культурної спадщини – Будинок Шульберга (Осипова, 

32)  - виконано - запис ЄРДР 12018160500001796 від 

30.03.2018 р. 



Щодо  ініціювання позапланових 

перевірок в рамках забудови  

Осіпова, 32 

Ініційовані службові розслідування та 

комісійні обстеження: 

Комісійне обстеження Осіпова, 32 



До очільника ОДА 

Звернення до Мера:  
щодо будівництва дороги Хаджибей-2 із застосуванням 

коштів приватного інвестора  – враховано 

 

щодо дотримання громадського порядку по вул. 

Хуторській – відмовлено 
 

ініційовано встановлення інформаційно-

вказівних дорожніх знаків по схемі руху 

організації альтернативного  заїзду 

вантажного транспорту в ОМП із об’їзної 

дороги – в роботі 

 

ініційоване постійне патрульне чергування по 

вул. Хуторській – в роботі 



щодо порушення прав та інтересів 

містян вул. Хуторської з боку  

Адміністрації морських портів 

України, Одеського морського 

торгівельного порту 



789-4000  

Звернення до ГУНП в Одеській 

області 

подана заява про вчинення кримінального 

правопорушення  щодо умисного знищення об’єкта 

культурної спадщини – (Мала Арнаутська, 57) – 

запис ЄРДР 12018160500001797 

 

подана заява про вчинення кримінального 

правопорушення  щодо умисного знищення об’єкта 

культурної спадщини – (Мала Арнаутська, 53) – 

запис ЄРДР 1201816060001916 



789-4000  

Звернення до управління культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини ООДА 

перевірка щодо реконструкції М. Арнаутської, 57 – виконано акт 

складено 

Ініційовані службові розслідування та 

комісійні обстеження: 

Комісійне обстеження Мала Арнаутська, 57 





Підготовано та надіслано депутатський 

запит до міського голови про включення 

території Літнього театру в межі Міського 

саду шляхом внесення змін до Історико-

архітектурного опорного плану м. Одеси та 

розроблення землевпорядної документації 

на пам’ятку культурної спадщини «Міський 

сад» з врахуванням території Літнього 

театру в межах Міського саду 

Сесійна робота 

ініційовано: 



депутатський запит про викуп 

об’єктів нерухомого майна, 

розташованих на території Міського 

саду (Літній театр) – планується 31 

жовтня – парків та скверів м. Одеси  

Сесійна робота 

планується 31 жовтня 2018 року: 

Французький бульвар, 8 каб. 315  



Про проведення позапланової перевірки 

щодо достовірних даних пов’язаних з 

забудовою Літнього театру 

Скасування дозволу  на будівельні роботи на 

будівництво адміністративної будівлі з 

допоміжними, торгівельними приміщеннями 

та інфраструктурою для відпочинку СП 

«Солінг» - не виконано  

щодо  ініціювання позапланових перевірок 

в рамках забудови Літнього театру 







скасування містобудівних умов 

та обмежень на реконструкцію 

одноповерхового нежитлового 

приміщення НАН України в 

провулку Удільному, 1 – не 

виконано 

 щодо звернення до суду про знесення 

самочинного будівництва в сквері в Провулку 

Удільному, 1  - не виконано 



- щодо розроблення землевпорядної 

документації на сквер в Удільному 

провулку – не виконано, від терміновано 

на 2019 

До очільника ОДА 

ініційовано та розроблено облікову 

документацію на комплекс 

Маразліївської богадільні грецького 

благодійного товариства по провулку 

Удільний, 1,3  - виконано 



Протокольні доручення 

щодо розроблення 

землевпорядної документації на 

сквер в Удільному провулку 

депутатський запит до  

Прем’єр-міністра України Гройсмана                    

В.Б., президента НАН України Патона 

Б.Є про передачу державного майна у 

комунальну власність для створення 

соціального педіатричного центру 

раннього втручання для дітей з 

особливими потребами - підтримано. 



Ініційовані службові розслідування та комісійні 

обстеження: 

1. Службове розслідування по відношенню начальника 

ДАБК ОМР - відмовлено 

2. Комісійне обстеження Пантелеймонівської, 32 

3. Комісійне обстеження Осіпова, 32 

4. Комісійне обстеження Мала Арнаутська, 57 

5. Комісійне обстеження благоустрою Французького 

бульвару  

6. Комісійне обстеження Зоопаркової 

7. Комісійне обстеження будівництва на Пересипській, 7 

буд. 2-а 

8. Перевірку щодо несанкціонованих викидів нечистот у 

Чорне море  

9. Комісійне обстеження реконструкції квартири 68 

проспект Шевченка, 11а під кафе  

10. Комісійне обстеження В. Арнаутська, 21 

11. Комісійне обстеження проведення земляних робіт за 

адресою пр-т Шевченка, провулок Матросова. 

12. Комісійне обстеження Базарна, 33 789-4000  



 
Звернення до комісії  з питань економічної, 

інвестиційної політики, торгівлі, міжнародних 

відносин та інформаційних відносин 

про задоволення рекомендацій Антимонопольного комітету 

щодо скасування рішення «Про затвердження положення 

про умови проведення конкурсу з відбору інвестора для 

впровадження автоматизованої системи обліку оплати 

проїзду в міському пасажирському транспорті загального 

користування – не виконано 

Звернення про порушення антимонопольного-

конкурентного законодавства 

26.01.2018 р.  до Одеського обласного   

територіального відділення АМК України по факту 

порушення ч. 1 ст. 15 Закону "Про захист економічної 

конкуренції" щодо впровадження є-квитка - за 

результатами якого отримані рекомендації від 

01.02.2018 надані ОМР – не виконано 



789-4000  

Щодо порушення конкурентного 

законодавства та звернення до АМК 

України з приводу впровадження  е-квитка 



789-4000  

Щодо встановлення 

обмежувачів на небезпечній 

ділянці на Французькому 

бульварі (Одеська Кіностудія) – 

виконано з зауваженнями  
 



щодо проведення ремонтного покриття тротуарів 

на вул. Базарній, Маразліївскькій, провул. Марії 

Костиловської – відмовлено 

щодо ремонту покриття дорожньої частини 

тротуару та дороги за адресою Лідерсовський 

бульвар та Віри Інбер – виконано 
 

Звернення до департаменту 

патрульної поліції 

щодо порушення розпорядження міського голови про 

заборону вантажного руху по Французькому бульвару – 

не виконано 



Лекції-зустрічі зі школярами та студентами 

Одеси 

789-4000  



Організовані просвітницькі лекції зі 

студентами вищої школи за участю 

народного депутата, голови фракції 

«Об’єднання «Самопоміч» 

 Олега Березюка «Межа світів» 

789-4000  



Реалізуються проекти: 

789-4000  

1. Соціальний проект «Українська книга для дітей» в 

листопаді дитячі бібліотеки та школи поповняться 

україномовними книгами  

2. Проводяться майстер класи заняття зі школярками 

школи інтернат 97 для слабочуючих дітей, діти з 

малозабезпечених та багатодітних сімей. 

3. Лекції для школи помічників депутатів місцевих рад 

4. Лекції зустрічі зі ліцеїстами Одеси за просвітницьким 

проектом «Забуті герої Одеси». 

5. Прийнято участь у конференціях: 

6. «Архітектор Одеси. Життя та творчість українського 

архітектура Юрія Дмитренка» 22 травня 2018 р.  

7. «Проблема та перспектива розвитку будівельного 

комплексу м. Одеси» 27-29 вересня 2018 



Матеріальна допомога 

До департаменту праці і соціальної 

політики: 

 1. Бахчева О.В. – 1 000 грн 

2. Чебан З.Б. – в роботі 

3. Сотник О.С. - 1000  

4. Шестакова Л.А. – 3 000 грн. 

5. Палевич В.К. – 1700 грн.  

6. Захаров О.І –  5300 

 

 
Французький бульвар, 8 каб. 315  

789-4000  



1 000 000 грн. 2018 рік 

на інтерактивні дошки з програмним забезпеченням 

MozaBook та обладнання в Центральну міську 

бібліотечну систему для дітей  

станом на 25.10.2018 р. три інтерактивні дошки з 

програмним забезпеченням MozaBook (на суму 

393 984 грн.) отримали школи № 57, №101, № 90.  

розпочата процедура закупівлі ще на чотири 

інтерактивні дошки з програмним забезпеченням 

MozaBook на суму 568 500 грн. для шкіл № 57, №59, 

№101, № 90 

в листопаді планується закупити обладнання 

(проектор) для Центральної міської бібліотечної 

системи для дітей – 36 500 грн. 



  



  



  

заняття зі школярками школи інтернат 97 для слабочуючих 

дітей 



  

ДЕПУТАТСЬКІ ЗВЕРНЕННЯ! 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ! 

ВІДКРИТО ККРИМІНАЛЬНИХ 
ПРОВАДЖЕНЬ! 

ПРОПОЗИЦІЇ 
МІСЬКОМУ ГОЛОВІ! 

1. Про викуп об’єктів нерухомого майна, розташованих на 

території Міського саду (Літній театр) – планується 31 жовтня – 

парків та скверів м. Одеси  

2. Не включати в перелік спеціальних стоянок – стоянку на 

фронтальній частині театру музичної комедії ім. В.Г. Водяного 

по вул.. Леонтовича – більшістю не підтримано  

 

 

 

1. подана заява про вчинення кримінального  правопорушення щодо умисного 

знищення об’єкта культурної спадщини – Будинок Шульберга (Осипова, 32)  - 

виконано - запис ЄРДР 12018160500001796 від 30.03.2018 р. 

2. подана заява про вчинення кримінального  правопорушення щодо умисного 

знищення об’єкта культурної спадщини – Будинок Лібмана  - запис ЄРДР 

12018160500001991 

3. подана заява про вчинення кримінального правопорушення  щодо умисного 

знищення об’єкта культурної спадщини – (Мала Арнаутська, 57) – запис ЄРДР 

12018160500001797 

4. подана заява про вчинення кримінального правопорушення  щодо умисного 

знищення об’єкта культурної спадщини – (Мала Арнаутська, 53) – запис ЄРДР 

1201816060001916 

 

 

 

1. про виділення коштів для будівництва дитячого садку в провулку 

Каркашадзе – відмовлено 

2. будівництва дороги Хаджибей-2 із застосуванням коштів 

приватного інвестора - враховано 

3. щодо конфлікту по вул.. Хуторській – відмовлено 

4. щодо розроблення довідника облаштування міста – відмовлено.  



  

ЗВЕРНЕННЯ ДО ДАБІ! 

1.Скасування містобудівних умов та обмежень на реконструкцію одноповерхового нежитлового 

приміщення НАН України в провулку Удільному, 1 – не виконано 

2.Скасування дозволу  на будівельні роботи на будівництво адміністративної будівлі з допоміжними, 

торгівельними приміщеннями та інфраструктурою для відпочинку СП «Солінг» - не виконано  

3.Проведення позапланової перевірки щодо достовірних даних пов’язаних з забудовою Літнього 

театру – не виконано  

4.Про проведення службового розслідування по факту діяльності ДАБК ОМР  - проігноровано 

5.Про проведення перевірки реконструкції за адресою Осипова, 32 - виконано 

6.Скасування повідомлення від 21.06.2018 та декларації про готовність до експлуатації від 02.08.2018 

р. Шота Руставелі, 9 від 20.08.2018 незаконна реконструкція – виконано 

7.Про проведення перевірки діяльності архітектора Багріної К.М. та притягнення до відповідальності 

– не виконано 

8.проведення перевірки та скасування містобудівних умов та обмежень за адресою Фонтанська 

дорога, 151 А – відповідь не надана 

9.  про проведення перевірки законності робіт на пам’ятці історії будинку Ришельєвська, 13 Буніна , 

21 – виконано, складено акт 

 

ЗВЕРНЕННЯ ДО НАРОДНИХ 
ДЕПУТАТІВ 

1. Щодо  ініціювання позапланових перевірок в рамках 

забудови Літнього театру 

2. Щодо ініціювання позапланових перевірок  Осіпова, 32 

3. Щодо порушення конкурентного законодавства та звернення 

до АМК України з приводу впровадження  е-квитка 

4. Щодо порушення прав та інтересів містян вул. Хуторської з 

боку Адміністрації морських портів України, Одеського 

морського торгівельного порту 

Французький бульвар, 8 каб. 315  789-4000  



  

ЗВЕРНЕННЯ ДО  Управління 
культури, національносте, релігій та 

охорони об’єктів культурної 
спадщини ООДА 

1. перевірка щодо реконструкції М. Арнаутської, 57 – виконано акт 

складено 

2. перевірка щодо реконструкції за адресою Ришельєвська, 13 – акт огляду 

складено 

3. перевірка за адресою Ришельєвська, 13 – акт складено 

1. Петиція «Унеможливити знищення нерухомих об’єктів культурної 

спадщини Одещини», зібрано необхідну кількість голосів – невиконана. 

2. Для вирішення конфлікту з мешканцями Хуторської - Ініційовано 

встановлення інформаційно-вказівних дорожніх знаків по схемі руху 

організації альтернативного заїзду вантажного транспорту в ОМП із 

об’їзної дороги – в роботі 

3. Ініційоване постійне патрульне чергування по вул.. Хуторській – в 

роботі 

4. Ініційовано розробити облікову документацію на історико-меморіальний 

парк за адресою вул.. Бернардаціі 4/6 (Красні зорі) – в роботі 

5. Ініційовано та розроблено облікову документацію на комплекс 

Маразліївської богадільні грецького благодійного товариства по 

провулку Удільний, 1,3  - виконано 

6. Про надання матеріальної допомоги  Заїц В.І. у розмірі – виконано  20 

000 грн. 

7. Реагування у порядку ст.. 15 Закону «Про статус депутатів місцевих 

рад» про порушення містобудівного законодавства 

Французький бульвар, 8 каб. 315  789-4000  

До очільника ОДА 



  

ДО ДЕПАРТАМЕНТУ МІСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА  

1.  щодо включення в Титульний список капітального ремонту житлового 

фонду на 2018 р. житлові будинки М. Арнаутська, 3, М. Арнаутська,119, 

Пироговська, 7/9 , Контр. Адм. Луніна, 2 , французький бульва, 11, 11-а,11-б, 

Адміральский проспект, буд 1 – не виконано 

2. щодо відновлення каналізаційного колектора по вул. Базарній – виконано 

3. щодо капітального ремонту даху будинку провулку Канатному – виконано 

1. щодо проведення технічного стану для виконання 

реставраційних робіт будинку пам’ятки – Будинок Барбаріго 

Французький бульвар,21 – виконано складено висновок по 

технічному стану 

2. пропозиції про внесення змін до проекту Технічного 

завдання з коригування «Історико-архітектурно опорного 

плану, проект зон охорони та визначень меж історичних 

ареалів м. Одеси – в роботі 

Французький бульвар, 8 каб. 315  789-4000  

До управління з питань  

охорони об’єктів культурної  

спадщини 

До управління Приморської районної  

Адміністрації ОМР 

1. звернення до суду про скасування рішення про винесення змін 

до запису в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно, про зобов'язання самовільно реконструйовану квартиру у 

попередній стан  справа № 815/2918/18 (Осипова, 32 пам’ятка 

місцевого значення будинок Шульберга) – виконано – рішення 

суду не прийнято 

2. до облаштування нового дитячого майданчика за рахунок 

коштім ТЦ «ІФонтанский» відповідно до узгодженного 

технічного завдання -  на виконанні 



  







  

кожен четвер 
  

Французький бульвар, 8 каб. 315  

з 14:00 до 18:00  

789-4000  

Ольга Квасницкая 

https://www.facebook.com/o.kvasnitska 

Бульвар Французький 



  

Французький бульвар, 8 каб. 315;  

789-4000  


