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МОДЕРНІЗАЦІЯ 
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

СТОР. 4 СТОР. 7 СТОР. 8

ДОПОМОГА
АРМІЇ

СТОР. 11

ЗАВЖДИ З КИЯНАМИ ГОНЧАРОВ
ОЛЕКСАНДР

ЗВІТ
ДЕПУТАТА
КИЇВРАДИ  
ЗА 5 РОКІВ

Виконав свої передвиборчі обіцянки в повному обсязі!  
1. Розширення приміщення для гімназії “Київська Русь“. 
2. Будівництво приміщення для ліцею “Інтелект“. 
3. Будівництво дошкільного навчального закладу на 
Княжому Затоні.

10 вересня в 07:46
Олександр Гончаров
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ЕКОЛОГІЯ

КАПРЕМОНТ 
ЖИТЛОВОГО 

ФОНДУ

БЛАГОУСТРІЙ 
ТА ІНФРА-
СТРУКТУРА

ГРОМАДСЬКА 
ПРИЙМАЛЬНЯ

Збудовано пішохідний 
міст через озеро Жандарка

На заводі «Енергія» 
встановлюються 

сучасні фільтри

Спроєктовано 
парки

на Жандарці 
та Берковщині

Проведено 32 толоки

Утеплено 32 будинки

Заміна вікон/дверей на 
енергозберігаючі – 47 будинків

Капремонт інженерних 
мереж —  21 будинок

Збудовано 2 бюветні комплекси

Завезено 1920 т землі 
та 2160 т піску

Заасфальтовано 
30 міжквартальних проїздів

Встановлено 
3 світлофори

45 511 людей 
звернулись до 
громадської приймальні

34 555 опрацьовано  
звернень від громадян

5 263 екскурсії Дніпром 
для дарничан

Капітально відремонтовано 
2 садочки: №№ 89 і 210 
та Центр дитячо-юнацької 
творчості

Організовано 
42 спортивні 
турніри

Збудовано 2 школи: 
енергоефективне 
приміщення для ліцею 
«Інтелект» та школи 
№ 334, школу № 332

Капітально 
відремонтовано
2 школи: 
№№ 111 та 62

Встановлено 
26 спортивних 
майданчиків воркаут

Збудовано 
2 садочки: 
№ 315 та № 791

ОСВІТА

БІЛЬШЕ 
ІНФОРМАЦІЇ 
ПРО 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
ДЕПУТАТА

!
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ВІДЕО: ЯК МИ 
ПОВЕРТАЛИ 
СВІТЛО

!

 «ДЯКУЄМО ЗА СВІТЛО В 
СПОРТШКОЛІ, ЯКОГО НЕ 
БУЛО ПІВРОКУ»

Шість місяців вихованці ДЮСШ «Атлет» на  вул. Зрошувальній 
не могли повноцінно тренуватись. Адже ДТЕК повністю 
відключив спортшколу від електропостачання. Нині у школі 
тренуються 1300 дітей.

Три стадіони, манеж, роздягальні, душові та інші 
приміщення опинились у суцільній темряві.

«На початку навчального року ми звернулись до 
депутата Олександра 
Гончарова з 
проханням 
допомогти відновити 
світло. Адже куди ми 
тільки не звертались 
раніше, але 
результату не було, – 
розповідає директор 
ДЮСШ «Атлет» 
Дмитро Павленко. 

– І він нам допоміг».

МИ НЕ ПРОСТО 
ФІКСУЄМО 
ПРОБЛЕМИ, 
МИ ЇХ УСПІШНО 
ВИРІШУЄМО

П’ять років у команді мера Віталія Кличка. Весь цей час ми разом працювали на 
розвиток столиці, змінювали на краще Дарницький район. І цей звіт яскравий 
тому доказ.
Друзі, сподіваюсь на вашу підтримку і подальшу співпрацю. 
Для мене честь представляти  ваші інтереси в Київській міській раді.

ЗАВЖДИ З КИЯНАМИ!
 ОЛЕКСАНДР ГОНЧАРОВ, депутат Київської міської 
ради 8 скликання, член комісії з питань освіти

ДИРЕКТОР 
ДЮСШ «АТЛЕТ» 
ДМИТРО 
ПАВЛЕНКО:

Тепер діти повноцінно 
тренуються в «Атлеті»

Олександр Гончаров оперативно 
вирішив питання із освітленням

Олександр Гончаров, депутат Київської міської ради, член 
комісії з питань освіти терміново підняв питання на рівні міста 
та звернувся із запитом до Віталія Кличка. І вже  25 вересня 
вдалось поновити освітлення в спорткомлексі.  Відтепер юні 
футболісти продовжують тренування у комфортних умовах.

«Зичимо молодим Роналду та Мессі перемог на 
футбольних полях, а наше завдання – забезпечити 
належне функціонування спортивих шкіл міста», - 
прокоментував Олександр Гончаров.
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 У 2018 РОЦІ НА БАЖАНА, 34-А, 
ВІДКРИЛИ ПЕРШУ ЕНЕРГО-
НЕЗАЛЕЖНУ ШКОЛУ

У 2018 році на проспекті Бажана, 34-А, був збудований оснащений за 
останнім словом техніки, перший в Україні енергонезалежний освітній заклад.  
Його відвідують понад тисячу маленьких дарничан. Тут розмістились два 
навчальні заклади: один із найпотужніших в Україні ліцей «Інтелект», який два 
десятиліття не мав власного приміщення, та початкова школа № 334.

На цьому місці понад чверть століття стояв довгобуд. І лише за два роки 
нашими спільними зусиллями вдалось побудувати сучасну, максимально 
комфортну для дітей школу.

 ПОБУДУВАЛИ ДИТЯЧИЙ САДОК 
З БАСЕЙНОМ

Усього за рік, у 2018-му, на Княжому Затоні, 12-Б, з’явився новий дошкільний 
заклад з басейном на 260 місць. Цього садочка могло й не бути. Тут планувалось 
звести кілька багатоповерхівок. Але ми з громадою відстояли у забудовника 
виключно дитячий садок. Гончаров, як член бюджетної комісії, максимально 
сприяв залученню бюджетного фінансування на побудову закладу.

 ВІДКРИЛИ ПОЧАТКОВУ 
ШКОЛУ № 332

У 2017 році на Гмирі, 2-В, поруч із гімназією «Київська Русь» ми збудували 
нове чотириповерхове приміщення, де розташувалась початкова школа № 
332. Тут навчається тисяча дітей. 

Таким чином в обох закладах освіти (гімназії «Київська Русь» та початковій 
школі) здобувають освіту понад дві тисячі дарничан у більше ніж 60 класах.

 ЗАМІСТЬ ДОВГОБУДУ –  
ДИТЯЧИЙ САДОК

У 2016 році ми збудували сучасний дошкільний заклад № 791 на 
Вишняківській. Будівництво розпочалось ще у 1993-му, але було призупинене. 
І лише зусиллями команди Кличка ми звели чудовий дошкільний заклад з 
басейном, спортивною та музичною залами, комп’ютерним класом. Садок 
облаштований для зручностей людей із додатковими потребами.

Перша енергонезалежна школа на Бажана, 34-А

Новий садочок № 315 на Княжому Затоні, 12-Б 

Початкова школа № 332 на Гмирі, 2-В

Садочок № 791 на Вишняківській, 8-Б

ГОЛОВНІ 
ПЕРЕМОГИ

 БУДУЄМО НОВІ 
ЗАКЛАДИ ОСВІТИ 
В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

ОСВІТА

ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНУ ШКОЛУ 
ПОБУДУВАЛИ УСЬОГО ЗА ДВА РОКИ

Будівництво та ремонти в закладах 
освіти на особистому контролі



5ЗВІТ ДЕПУТАТА ЗА 5 РОКІВ

КАПРЕМОНТИ 
В ЗАКЛАДАХ 
ОСВІТИ 

МОДЕРНІЗУЄМО ЗАКЛАДИ ОСВІТИ

 УТЕПЛЕНО ФАСАДИ (ПЕРШИЙ 
ЕТАП) У ШКОЛАХ № 111 
(ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б) ТА № 62 
(КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В)

 УТЕПЛЕНО ФАСАДИ ТА 
ЗАМІНЕНО ВІКНА У САДОЧКАХ  
№ 89  (КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-Г) ТА 
№ 210 (СРІБНОКІЛЬСЬКА, 14-Б)

 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 
ПОЛЯ СШ № 329 «ЛОГОС»

Школа № 62. Утеплюється фасад

Школа № 111. Утеплюється фасад

• Утеплено та пофарбовано 
фасад (два етапи)

• Заміна вікон на енергозберігаючі
• Капремонт спортивних залів
• Капремонт приміщень 

початкової школи
• Капремонт актової зали
• Капремонт їдальні
• Капремонт коридорів 

старшої школи
• Облаштування 

інклюзивного центру
• Встановлення огорожі 

довкола школи
• Капремонт покрівлі, 

інженерних мереж
• Капремонти санвузлів
• Початок робіт по реконструкції 
стадіону
• Виконано проєкт повної термосанації (утеплення) школи
• Триває другий етап термосанації

• Заміна вікон на енергозберігаючі
• Капремонт спортивних залів
• Капремонт приміщень  школи
• Оновлення  фасаду
• Асфальтування шкільної території 
• Капремонт покрівлі, інженерних мереж
• Капремонти санвузлів
• Початок робіт по реконструкції стадіону

Ремонтуються 
класні приміщення

5 років ми дбаємо про заклади освіти

Із бюджету вдалось залучити 
фінансування на заміну покриття 
на шкільному стадіоні

Капітально відремонтовано 
спортивну залу

Садочок № 210. Будівля утеплена

Садочок № 89. Будівля утеплена
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1  Комплексне будівництво освітніх закладів у столиці. Від 2014 року 
побудовано та відновлено 28 садочків та 8 шкіл. Створено нових 
12,5 тис. місць у дитсадках.
2  Комплексна робота по заходам безпеки в освітніх закладах:

  камери відеонагляду
  фізична охорона 

   (КП «Муніципальна варта»)
 освітлення на території
 огорожі довкола закладів

  вахтери
  «тривожні кнопки»
  розробка загальних правил 

доступу до садочків та шкіл 
комунальної власності з метою 
недопущення сторонніх осіб.

3  Оформлено державні акти на 864 земельні  ділянки під закладами 
освіти у власність районних управлінь для забезпечення їхнього 
належного функціонування та недопущення самозахоплення 
третіми особами.
4  Виділення земельних ділянок для побудови нових закладів 
шкільної та позашкільної освіти у столиці.
5  Безпека дорожнього руху біля закладів освіти: обладнання 

пішохідних переходів, встановлення знаків та засобів примусового 
зниження швидкості («лежачі поліцейські»). 
6  Харчування у закладах освіти Києва – контроль якості та 

відповідність надання послуг обслуговуючими організаціями. 
Модернізація харчоблоків.
7  Впровадження фінансової та господарської автономії у закладах 

освіти. Системна робота у співпраці із Департаментом освіти і науки.
8  Контроль за виконанням освітніх програм «Дріб’язок на побутові 

потреби» та «Підготовка до нового навчального року». Бюджетні 
запити від шкіл та садочків мають бути прозорими, а самі заклади 
припинити ганебну практику збирати з батьків на мило, папір та 
миючі засоби.
9  Модернізація систем опалення закладів освіти. Встановлення 

індивідуальних теплових пунктів (ІТП) для оптимізації витрат 
теплоносія та економії бюджетних коштів на теплозабезпечення.
10 По округам 21 та 22 було капітально відремонтовано (утеплено) 
фасади садочків № 210 та 89, Центр дитячої та юнацької творчості 
Дарницького району, тривають роботи по утепленню шкіл №№ 111 
та 62.
11  Ревіталізація (повернення) закладів дошкільної освіти, які 
використовувались не за призначенням, до комунальної власності 
Києва.
12  Контроль за утриманням шкільних басейних комплексів, 
забезпечення необхідними витратними матеріалами та технічне 
обслуговування і порядок їхнього відвідування у позашкільний час.
13  Забезпечення швидкісним інтернетом закладів освіти для 
використання у навчальному процесі та адміністративній діяльності.
14 Прийняття до комунальної власності Києва професійно-технічних 
училищ.
15  Ініціатива щодо підвищення заробітної плати помічникам 
вихователя та технічному персоналу у садочках.
16  Впровадження «Карти потреб» — по кожному закладу освіти 
створюються технічні анкети, які допоможуть ефективніше 
спрямовувати фінансування на капітальні чи ремонтні роботи. 
17  Впорядкування документації дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
та зміна їхнього підпорядкування від районних управлінь освіти до 
Департаменту молоді та спорту КМДА.
18  Передача цілісних майнових комплексів ДЮСШ до комунальної 
власності Києва.
19  Впровадження електронних учнівських квитків та можливості 
розраховуватись цією карткою за харчування у школі. Додаткова 
перевага – уникнення обігу готівки у розрахунках зробить більш 
прозорою систему дитячого харчування.
20 Взаємодія із правоохоронними органами: недопущення 
розповсюдження наркотичних засобів у закладах освіти та 
продажу алкоголю (відстань торговельної точки має складати не 
менше 200 м від школи).

 ВІДКРИТТЯ СОЦІАЛЬНО- 
СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ 
«РЕАЛ МАДРИД»

СПОРТИВНІ ТА КУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ДІТЕЙ

 ОСВІТА РОБОТА В КИЇВРАДІ ПО ОСВІТНЬОМУ НАПРЯМКУ

Вперше у Києві у Дарницькому районі на базі школи № 62 на
Княжому Затоні відкривається безкоштовна соціально-спортивна
школа фонду «Реал Мадрид». Проєкт реалізує в Україні ГО «Епіцентр
дітям». Тривають роботи у спортивних залах, завершено ремонт 
аудиторій для розвиваючих уроків, занять з психологом та соціальним 
педагогом. Відкриття заплановано на День українського козацтва.

• Організували Всеукраїнський футбольний турнір пам’яті Валерія 
Лобановського
• Щороку мінімум три футбольні турніри спільно із ДЮСШ 
«Дарниця» для дітей організовуємо на кращих полях Дарницького 
району
• Виступили співорганізаторами турнірів із художньої гімнастики, 
карате, тхеквондо
• Організували перший шаховий турнір на Дніпрі «Золота тура»
• До 26-ї річниці Незалежності організували районний 
літературний конкурс «Моя Україна». Вийшла друком збірка 
патріотичних віршів
• Організували районний художній конкурс «Моя Україна» до 
27 річниці Незалежності. Кращі роботи увійшли до унікального 
календаря на 2018 рік
• Проведено конкурс художньої аплікації «Зимова казка» серед 
дошкільних закладів
• Вже третій рік проводимо вокально-хореографічний конкурс 6-16 
Fest серед талановитих дітей Дарницького району
• Збудовано амортизований помост для занять дзюдоїстів та 
організовано турнір із дзюдо, школа № 111
• Підтримка дитячого турніру із боксу «Козацькі звитяги»
• Підтримка футбольних 
турнірів
• Співпраця із 
благодійними фондами 
та організаціями, які 
опікуються дітками із 
соціальних категорій: ГО 
«Здорове людство», БФ 
«Крила», БФ «Намисто», 
БФ «Безмежне серце» 
та інші
• Допомога у ремонті 
клубів для занять дітей 
хортингом СК «Сильна 
нація»

ВСІ АКТУАЛЬНІ НОВИНИ 
ПО БУДІВНИЦТВУ 
СТАДІОНІВ У ШКОЛАХ 
№№ 62 і 111

!

БІЛЬШЕ 
ПРО РОБОТУ 
В КИЇВСЬКІЙ 
МІСЬКІЙ РАДІ

!
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СПОРТ

 РЕМОНТИ СПОРТ-
МАЙДАНЧИКІВ

• Відновлення освітлення в приміщеннях  ДЮСШ «Атлет».
Півроку у дітей не було повноцінних тренувань з футболу 
через відсутність світла.

• Ремонт футбольних майданчиків на Урлівській, 7, Урлівській, 38,
Чавдар, 24.

• Початок реконструкції стадіону в СЗШ № 62. Наразі проведено 
тендер на визначення нового підрядника, який 
продовжить будівництво. 

• Початок реконструкції стадіону в СЗШ № 111. На сьогодні 
проведено тендер на визначення нового підрядника, який 
продовжить будівництво.

• 2020 р.: вул. Урлівська, 3-А, 3-Б, 34-А;
вул. Чавдар, 3, 5; 
вул. Дніпровська набережна, 19-В;
приватний сектор на Осокорках, вул. Ареф’єва

• 2019 р.: вул. Урлівська, 9, 11/44;
вул. Дніпровська набережна, 23, 25; 
вул. Григоренка, 14, 18-А;
вул. Ващенка, 1, 3-5;
вул. Здолбунівська, 9-А

• 2016-2018 рр.: вул. Княжий Затон, 12, 17-В; 
вул. Сортувальна, 2; вул. Урлівська, 1/8, 15, 38;
вул. Здолбунівська, 5, 7-Б, 9; вул. Анни Ахматової, 43

Майданчики встановлюються по всій столиці за програмою 
Віталія Кличка «Безкоштовний спорт доступний кожному»

 26 НОВИХ СПОРТИВНИХ  
МАЙДАНЧИКІВ ВОРКАУТ

• На сміттєспалювальному заводі «Енергія» 
спроєктовано встановлення сучасної системи 
очищення димових газів. 
На перший етап робіт 
Київрада передбачила 
220 млн грн. Попереду 
на нас чекає боротьба за 
чисте повітря Дарниці.

ЕКОЛОГІЯ
ВИРІШУЄМО ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

БЛАГОУСТРІЙ 

• 14 вересня 2017 р. Київрада ухвалила рішення про створення парків 
навколо оз. Жандарка та у затоці Берковщина. На 2021 рік подано пропозиції 
до бюджету – передбачити фінансування на початок будівництва парків. На 
парк Жандарка – 20 млн грн. На парк у затоці Берковщина – 30 млн грн.
• Проєктантами ТОВ «Водобуд-Україна» розроблено ескізні проєкти 
парків відпочинку на озері Жандарка (6 га) та у затоці Берковщина (8 га), 
де враховано всі побажання громадськості. 
Це будуть зелені зони європейського зразка.
• Чотири рази зариблювали озеро Жандарка (2015, 2016, 2019 та 2020 рр.)
• Розчищення дна водойми від сміття за допомогою дайверів.
• Біля озера Срібний Кіл збудовано сквер для відпочинку,
проєкт громадського бюджету.
• На Здолбунівській, 11-В, на місці незаконної забудови відкрито 
новий сквер.
• У 2018-му стартував проєкт по розчищенню оз. Підбірна на Осокорках.
• Разом із дарничанами проведено десятки толок у різних локаціях 
району: Жандарка, 
Берковщина, 
Молодіжний квартал, 
озера Підбірна і
Срібний Кіл та інші.
• На численних 
прибудинкових 
територіях спільно із 
жителями висаджено 
дерева та кущі, завезено 
пісок та чорнозем.

ЩОБ БУТИ В КУРСІ 
БУДІВНИЦТВА ПАРКІВ 
ДОВКОЛА ЖАНДАРКИ 
ТА БЕРКОВЩИНИ, 
ДОЛУЧАЙСЯ  

!

Розчищення водойми від заростей
за допомогою спецмашини

Щороку навесні та восени ми збираємось із громадою 
на різних локаціях для наведення чистоти
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КАПІТАЛЬНО РЕМОНТУЄМО ФАСАДИ

 УТЕПЛЕНО 32 ФАСАДИ 
БУДИНКІВ

 ЗАМІНА ВІКОН/ДВЕРЕЙ НА 
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ – 
47 БУДИНКІВ

 КАПРЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ 
МЕРЕЖ — 21 БУДИНОК

 ДИТЯЧІ МАЙДАНЧИКИ

Залучено бюджетне фінансування на капітальний 
ремонт фасадів у житлових будинках

МОДЕРНІЗАЦІЯ 
ЖИТЛОВОГО 
ФОНДУ

• 2020 р.: вул. Срібнокільська, 22-А (дві стіни); 
вул. Здолбунівська, 3, 11-А, 11-Б; вул. Урлівська, 1/8 та 3

• 2019 р.: вул. Урлівська, 7; вул. Срібнокільська, 14 
(чотири стіни); вул. Здолбунівська, 7-А, та 11-А 

• 2018 р.: вул. Срібнокільська, 14; вул. Урлівська, 7; 
вул. Здолбунівська, 5, 9 (дві стіни), 11

• 2017 р.: вул. Княжий Затон, 15, 17; 
вул. Здолбунівська, 5-А, 5,  3; вул. Срібнокільська, 14

• 2016 р.: вул. Княжий Затон, 13; вул. Урлівська, 5, 1/8;
вул. Здолбунівська, 3, 5-А; вул. Сортувальна, 2 БУЛО СТАЛО

• 2018 р.: вул. Здолбунівська, 5, 5-А, 7-А, 9-А, 11, 11-А, 11-Б; 
вул. Княжий Затон, 12, 13, 15, 17, 17-А, 17-Б; вул. Урлівська, 1/8;

• 2017 р.: вул. Анни Ахматової, 43; вул. Здолбунівська, 1, 3, 3-Б, 3-В, 9

• 2016 р.: реконструкція системи теплопостачання у будинку  на 
вул. Анни Ахматової, 43, з облаштуванням ІТП у місцях 
відведення у тепломережу

• 2020 р.: ремонт дитячого майданчика «Африка» 
(приватний сектор Осокорки)

• 2019 р.: на Княжому Затоні, 12, відкрився сучасний дитячий майданчик

• з 2014 до 2018 рр. — відремонтовано та встановлено нових 37 дитячих 
та спортивних майданчиків із тренажерами

• 2020 р.: вул. Анни Ахматової, 39-Б; вул. Княжий Затон, 16-А, та 16-Б; 
вул. Срібнокільська, 14; вул. Урлівська, 3, 3-А, 3-Б, 9, 11/44, 11-А, 15, 17, 19; 
вул. Чавдар, 6

 
• 2019 р.: вул. Анни Ахматової, 39-А, та 43; вул. Дніпровська набережна,

26-А;  вул. Здолбунівська, 11-А, 11-Б; вул. Княжий Затон, 16-А, 16-Б; 
вул. Срібнокільська, 14, 16; вул. Урлівська, 1/8, 3, 3-А, 3-Б, 7, 11-А, 15, 17, 9, 19; 
вул. Чавдар, 6

• 2018 р.: вул. Здолбунівська, 1, 3-В, 5, 9-А, 11-А, 11-Б; 
вул. Княжий Затон, 14-Г, 14-В, 17-Б; вул. Анни Ахматової, 39-А, 41, 43; 
вул. Срібнокільська, 14, 16, 24-А; 
вул. Урлівська, 5-А (5-Б), 9, 1/8, 3, 3-А, 3-Б

• 2017 р.: вул. Анни Ахматової, 39-Б, 41, 43; 
вул. Здолбунівська, 11, 3-Б, 5, 9-А; 
вул. Княжий Затон, 14-А, 14-Б, 14-В, 
14-Г,  17-А, 17-Б;  вул. Срібнокільська, 16; 
вул. Урлівська, 7, 3

• 2016 р.: вул. Анни Ахматової, 39-Б, 43; 
вул. Здолбунівська, 5-А, 3, 3-Б; 
вул. Княжий Затон, 12, 13, 15, 17, 17-А, 17-Б, 19; 
вул. Срібнокільська, 22-А, 24-А; 
вул. Урлівська, 1/8, 5
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МЕДИЦИНА 
 УТЕПЛЕНО ПРИМІЩЕННЯ 

АМБУЛАТОРІЇ № 3 НА 
СРІБНОКІЛЬСЬКІЙ, 14-Б

 РЕКОНСТРУКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ 
ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 
НА ГМИРІ, 8

• Організовано 8 прийомів у рухомому рентгенкабінеті у медзакладах 
на Срібнокільській, 14-Б, Урлівській, 13, та Здолбунівській, 3-Б

• Організовано серію акцій «Дні здоров’я» – безкоштовне 
обстеження у лікарів різних напрямків

• Робота по введенню в експлуатацію (підключенню до мереж водо-, 
електропостачання і каналізації) амбулаторії по Завальній, 1-В

На капремонт фасаду медзакладу вдалось 
залучити бюджетне фінансування

Завершення будівництва медичного 
закладу планується у 2021 році

БЛАГОУСТРІЙ ТА 
ІНФРАСТРУКТУРА

 ЗБУДОВАНО ДВА БЮВЕТНІ 
КОМПЛЕКСИ

• Відкрили два бюветних комплекси із високоякісною питною 
водою: просп. Григоренка, 14-16; вул. Урлівська, 7-9

ВІДКРИВАЄМО СУЧАСНІ БЮВЕТИ

• На виконання доручень виборців завезено 1920 т (160 машин) 
землі та  2160 т (180 машин) піску

 ВСТАНОВЛЕНО МАЙДАНЧИК 
ДЛЯ ВИГУЛУ ТВАРИН 
НА ВУЛ. 3ДОЛБУНІВСЬКІЙ, 3

 ЗБУДОВАНО ПІШОХІДНИЙ 
МІСТ ЧЕРЕЗ ОЗ. ЖАНДАРКА

Мостовий перехід через Жандарку 
значно скоротив шлях до школи № 111

Антивандальний бювет на вул. Урлівській, 7-9

Антивандальний бювет, просп. Григоренка, 14-16
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ДОРОЖНЯ 
ІНФРАСТРУКТУРА

ЗААСФАЛЬТОВАНО 
30 МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ 

 ВСТАНОВЛЮЄМО СВІТЛОФОРИ 

РЕМОНТУЄМО ДОРОГИ

Для зручності та безпеки водіїв і пішоходів:

• Встановлено світлофор на перетині вул. Княжий Затон/Срібно-
кільська

• Встановлено світлофор на перетині вул. Центральна/Колекторна
• Встановлено світлофор на перетині Центральна/Малоземельна
• Проведено ямковий ремонт частини вул. Урлівської
• Встановлено обмежувачі руху по вулицях Чавдар, Гмирі, Урлівській
• Реалізовано проєкт вуличного освітлення по вул. Центральній
 • На вул. Центральній збудовано заїзний «карман» для 

громадського транспорту
• Демонтовано незаконну АГЗС на вул. Чавдар
• На вул. Центральній збудовано мережу зовнішнього освітлення
• Рішенням Київради передано на баланс вулиці Урлівська, 

Чавдар, Ващенка, Русової

• 2020 р.: вул. Здолбунівська, 1, 3, 5, 7, 7-А, 9, 11; вул. Сортувальна, 2;
вул. Срібнокільська, 22-А; вул. Анни Ахматової, 39-А, 39-Б;
вул. Урлівська, 1/8, 5-А, 5-Б, 9, 11-А, 11/44; 
вул. Княжий Затон, 13, 7-А, 17-Б

• 2019 р.: вул. Срібнокільська, 14-16;  Урлівська, 7, 9; бювет — Урлівська, 9; 
вул. Анни Ахматової, 43; вул. Здолбунівська, 3, 3-Б, 3-В, 9, 9-А

• 2016-2018 рр.: вул. Урлівська, 1/8;  вул. Здолбунівська, 1, 5-А; 
вул. Анни Ахматової, 43 

Встановлено 3 світлофорні об’єкти 
Фінансування бюджетне — 
програма соцекономрозвитку столиці

Контролюємо виконання робіт в окрузі

Працюємо за зверненнями громади

• Нанесено розмітку на пішохідних 
переходах: 

• Урлівська, 11/44
• Урлівська, 14 – Урлівська, 5
• Урлівська, 19 – Урлівська, 30
• Урлівська, 20
• Срібнокільська, 2-А
• Срібнокільська, 2-А – Срібнокільська, 4
• Срібнокільська, 20 – Срібнокільська, 11
• Срібнокільська, 20 – Срібнокільська, 13
• Чавдар, 38 – Гмирі, 8-Б
• Гмирі, 8 – Гмирі, 10/40
• Зупинка БВ «Либідь-Осокорки»

• Виконано оновлення дорожньої 
розмітки на Срібнокільській, Урлівській, 
Чавдар.
• Запроваджено програму «Шкільний 
автобус», який протягом 4 років 
безкоштовно відвозе дітей із приватного 
сектору «Осокорки» до школи № 62 та 
Київської інженерної гімназії

Дякуємо за співпрацю
КК «Київавтодор»
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ПІДТРИМКА АРМІЇ

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ ПРАЦЮЄ
НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ

ДО КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ МИ ОРГАНІЗУВАЛИ:
• Щотижневі консультації фахівця Київтеплоенерго
• Консультації фахівця Київводоканалу
• Консультації Управління соцзахисту Дарницького району
• Консультації Пенсійного фонду 
Дарницького району
• Консультації логопеда
• У громадській приймальні 
працює студія німецької мови 
для школярів із Леонідом 
Синельниковим. На час картину — 
дистанційно.

Постійна підтримка учасників АТО (ООС) та їхніх сімей, 
ліквідаторів аварії на ЧАЕС, малозабезпечених категорій, 
багатодітних родин, що потребують особливої уваги.

•  На вул. Драгоманова, 1, встановлено пам’ятну дошку на честь 
загиблого дарничанина, учасника антитерористичної операції на 
Сході Ігоря Павлова
• Співпраця із Радою волонтерів Дарницького району.  На постійній 
основі передаємо бійцям необхідний будматеріал, інструменти, 
ліхтарі, подовжувачі, елементи живлення та інше
• Передали 44-й окремій гаубичній артилерійській бригаді матеріал 
для утеплення та 200 пар рукавичок – бійці облаштували баню у 
польових умовах
• У 2015-16 рр. організували збір гуманітарної допомоги для 
постраждалих зі Сходу України
• 41-й батальйон територіальної оборони Збройних сил України – 
отримали бронежилети, військове спорядження, кевларові шоломи 
• Батальйон «Золоті ворота» (м. Щастя Луганської обл.) – отримали 
речі, обладнання першої необхідності (каністри для палива – 4 шт., 
вогнегасники – 2 шт., будівельний інструмент) 
• Батальйон «Золоті ворота», взвод розвідки – забезпечили 
дизельним електрогенератором «Кентавр» на 5 кВт. 
• Батальйон особливого призначення Національної гвардії України ім. 
генерала Кульчицького – надали необхідне обладнання (бензопили, 
мішки, обігрівачі)

• Для зручності організували прийом показників лічильників 
гарячої, холодної води та опалення.
• У приймальні надаються безкоштовні юридичні консультації.

До громадської приймальні цього року 
завітали 45 511 ГРОМАДЯН, ми опрацювали 
34 555 ЗВЕРНЕНЬ за різною проблематикою.

Дякуємо захисникам за подвиг

 

Рішення №20/3027 Про надання статусу парку 
земельній ділянці, розташованій на Дніпровській 
набережній поблизу затоки Берковщина у Дарницькому 
районі м. Києва

 

Рішення №22/3029 Про створення парку відпочинку 
на земельній ділянці орієнтовною площею 5,9 га, що 
розташована між вул. Урлівська, вул. Дніпрова, вул. 
І.Бойка, вул. Здолбунівська, навколо озера Жандарка у 
Дарницькому районі м. Києва

 

Рішення №177/6833 Про надання статусу скверу 
земельній ділянці, розташованій по вулиці Княжий 
Затон, 12-Б, у Дарницькому районі м. Києва

 

Рішення №23/3030 Про надання статусу скверу 
земельним ділянкам, розташованим по вулиці Зарічній, 
45, та проспекті М.Бажана, б/н у Дарницькому районі 
м. Києва

 

Рішення №390/4454 Про впорядкування процедури 
погодження переліку ремонтних робіт в дошкільних 
та загальноосвітніх навчальних закладах комунальної 
власності територіальної громади міста Києва

 

Рішення №555/555 Про внесення змін до міської 
цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016-
2018 роки та Порядку відбору громадських організацій 
для надання фінансової підтримки з бюджету міста 
Києва, затверджених рішенням Київської міської ради 
від 11 лютого 2016 року № 89/89

 

Рішення №558/1562 Про надання статусу скверу 
земельній ділянці, що розташована на просп. М.Бажана, 
10, 12, у Дарницькому районі м. Києва
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