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ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ 
ПІДТРИМУЮТЬ	З	УСІХ	БОКІВ

25	серпня	2015	року

Вітаємо	із	24-ю	річницею	Незалежності	України!	Нехай	це	свято	стане	кроком	до	миру	і	
порозуміння	в	нашій	державі.	Віримо,	що	козацька	міць,	яка	тече	в	наших	жилах,	допоможе	
нам	вистояти	у	важкій	боротьбі	за	свободу	і	європейське	майбутнє.	Зичимо	вам	здоров’я,	щоб	
надійною	опорою	в	житті	були	для	вас	любов	і	розуміння	близьких.	Зі	святом,	рідна	Україно!		

   Колектив видання

 • В’ЯЖЕМО РАЗОМ УНІВЕРСИТЕТ ТРЕТЬОГО ВІКУ ЗАПРОШУЄ НА КУРСИ РУКОДІЛЛЯ 
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Депутати Київради 
одностайно 
проголосували за 
включення озера 
Жандарка до 
Програми соціально-
економічного розвитку 
Києва на поточний 
рік. Зокрема, було 
закладено 625 тис. грн 
на проектування та 
благоустрій водойми

Депутати Київської міської 
ради більшістю голосів під

тримали рішення про виділення 
коштів на благоустрій озера Жан
дарка. 

– Нарешті відбулось. Це логіч
не продовження зусиль, які ми з 
командою доклали до впорядку
вання водойми протягом року, – 
за уважив Володимир Гончаров. – І 
ті сотні тисяч гривень, витраче
ні на розчищення озера, були неда
ремними. Це спільна перемога – ак
тивістів, небайдужих жителів, де
путатів, представників влади. 

Не зважаючи на десятки про
ведених толок, розчищення тех
нікою, зариблення і впорядкуван
ня берегів, Жандарка останнім ча
сом перетворилась на болото, де 
сотнями розмножуються щури. Де
путат щодня отримує скарги на 
жахливий стан водойми від жите
лів Позняків. Тим більше, що по
руч розташований навчальний за
клад – школа № 111.

– Дякуємо, Володимире Вален
тиновичу. Лише завдяки вашій 
клопітливій діяльності вдалось 
знайти кошти на наше озеро. Ніх
то, окрім вас, до цього Жандаркою 
не займався, – радісно коментує 
можливість розчищення водой
ми жителька Позняків Валентина 
Мостова.

Проект,	міст	через	озеро	 
і	озеленення

29 липня 2015 року в Управ
лінні екології та охорони 

природних ресурсів КМДА від
булась нарада, на якій депутат  
В. Гончаров досягнув домовленос
ті з КП «Плесо», на балансі яко
го знаходиться озеро, щодо роз

поділу коштів. Тож із Програми 
соціальноекономічного розвитку 
на проектновишукувальні робо
ти з розчищення та благоустрою 
прибережної зони Жандарки ви
ділено 625 тис. грн. Депутати Ки
ївради одностайно (80 голосів) під
тримали пропозицію Володимира 
Гончарова. 

– До цієї суми входять: проек
тування, розробка документації 
щодо розчищення (275 тис. грн), 
будів ництво мосту через озеро до 
школи (350 тис. грн) і решту фінан
сування буде використано на благо
устрій території навколо озера та 
впорядкування прибережної зони – 
озеленення, встановлення лавок,  
доріжки, – розповів депутат Київ
ради. 

Після розробки проекту буде 
проведено експертизу, яка визна
чить об’єм додаткового фінансу
вання, необхідного для виконан
ня проекту в цілому. Депутат впев
нений, що колеги у Київраді під
тримають пропозицію про виді
лення додаткових коштів, бо ро
зуміють нагальність екологічної 
проблеми.

– Я особисто тримаю на конт
ролі використання 625 тис. грн. 
Про кожен крок щодо процесу роз
робки документації, початку бу
дівництва мосту та благоустрою 
зобов’язуюсь інформувати громаду 
через соціальні мережі, у газеті та 
на сайті, – зазначив Володимир 
Гончаров. 

Жандарка має бути чистою!

Віднедавна в Дарницькому райо
ні поблизу метро «Харківська» 

частина МАФів почала перевтілю
ватись із тимчасових споруд у капі
тальні. Будівельники обкладають 
конструкції кіосків силікатною це
глою, поступово демонтуючи мета
леву основу. Директор Департаменту 
міського благоустрою та збереження 
природного середовища Дмитро Бі
лоцерковець вважає, що дії проти
законні, а вирішення ситуації зале
жить від позиції голови району.

– На цей факт я неодноразово 
вказував голові Дарницької райдерж

адміністрації. Наголошував на не
припустимості таких дій. У столи
ці діє одна з так званих схем: влас
ники МАФів, маючи свідоцтво про 
право власності на нерухоме май
но, починають робити із кіоску ка
пітальний об’єкт. Районна влада 
має оперативно втручатись у про
цес незаконного будівництва і зупи
няти його.

«Районка» звернулась за 
роз’ясненням до голови Дарницької 
РДА Геннадія Сінцова.

– Споруди, загальною площею 
338,3 кв. м, на станції метро «Хар
ківська», вулиця Декабристів, 12А, 
розміщено на підставі свідоцтва 
про право власності, видане КП «Ки
ївське міське бюро технічної інвен
таризації та реєстрації права влас
ності на об’єкти нерухомого май
на». Реконструкція споруди триває 

відповідно до Декларації про поча
ток виконання будівельних робіт, 
виданої Департаментом державної 
архітектурнобудівельної інспекції 
м. Києва.

ЕКОЛОГІЯ. ДАРНИЦЬКЕ ОЗЕРО ПОЧИСТЯТЬ

КІОСКИ. ПЕРЕВТІЛЕННЯ

На	благоустрій	Жандарки	 
з	бюджету	виділено	625	тисяч

МАФи	на	метро	«Харківська»	ховають	за	цеглою За інформацією голови ДРДА 
Геннадія Сінцова, на території 
Дарницького району розміще
но 1275 тимчасових споруд, 
725 з яких встановлено з до
звільною документацією, власни
ки отримали рішення судів про 
заборону демонтажу. 

130 споруд зареєстровані на 
праві приватної власності у БТІ, 
21 – встановлені відповідно до 
актів на землю (приватні домово
лодіння), 3 – сплачують земель
ний податок, 158 споруд – зу
пинкові комлекси. 

На сьогоднішній день знесен
ню на підставах незаконності під
лягають 238 МАФів. Силами 
адміністрації вже демонтовано  
78 кіосківнелегалів.
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Володимир  
ГОНЧАРОВ, 
депутат Київради:

Виділення 
кош тів – це ло-

гічне продовження зу-
силь, які ми доклали 
до впорядкування 
озера протягом року. 
Спільна перемога ак-
тивістів, небайдужих 
жителів, депутатів, 
представників влади

В оголошеній по місту боротьбі з МАФами дехто 
намагається вижити. Окремі кіоски в районі, зокрема 
біля метро «Харківська», обкладають цеглою. 
Про законність таких дій «Районка» запитала 
відповідальних оcіб

Перевірити законність встановленого МАФУ 
можна у Містобудівному кадастрі Києва,  
де міститься повний перелік тимчасових  

споруд столиці www.mkk.kga.gov.uaДО	РЕЧІ

і

Увага! У жовтні 
відбудеться вже 

друге зариблення 
Жандарки 

білим амуром та 
товстолобом.  

Не пропустіть!

Ф
от

о:
 М

. М
ел

ьн
и

к,
 с

оц
м

ер
еж

а 
«Ф

ей
сб

ук
»

Ф
от

о:
 А

. Ш
ем

ет

Проектування розчищення 
озера та будівництво мосту має 
розпочатися вже цього року

Користуючись правом власносні, 
підприємці перетворюють тимчасові 
споруди на капітальні 

Більше інформації : http://goncharov.in.ua/	•	Стежити за роботою депутата В. Гончарова: https://www.facebook.com/goncharov.volodimir
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Форма шкільна (синього кольору) 500 500 500 550–1050

Взуття 350 350 350 375–550

Мішок для змінного взуття 55–80 49–79 50 50

Спортивна форма 250 250 250 250

Спортивне взуття 199 199 199 199

Ранець 169–900 199–1299 95–400 100–800

Щоденник 8,7–45 25–59 10–95 5–40

Ручки сині, 4 шт. 6,65–39,9 4–11 1,9–13,24 3–8 
 (10 шт.)

Олівці, 5 шт. 6,45–64 2,25–9,5 16,99–23,8 3–8 
 (5 шт.)  (1 шт.) (5 шт.)  

Лінійка 1,05–17,1 3,5–6,5 1,39–9,68 3

Олівці кольорові (12 кольорів), 23,7 23–27 12,76–24,48 30 
2 коробки

Пластилін 14,1–38,2 18–30 10–30 30

Дошка для ліпки 14 14 14 25

Гумка, 2 шт. 6,8–19,8 (1 шт.) 2–6,5 2,99–5,99 3

Точило для олівця, 2 шт. 6,7–15,7 210 2,49–14,99 10–17

Фарби акварельні (6 кольорів) 17–89 20–39 24,99–41,99 30

Фарби гуаш (6 кольорів) 22,8–208 10 10 6–9

Пенал 55–175 59–99 10–60 100

Альбом для малювання, 2 шт. 14,8–53,4 10–129 5 20

Ножиці з заокруглими кінцями 9,7–35,9 15–25 3,99–27 15–25

Клей ПВА 6,8–51,4 6,9–40 24 6–9

Набір кольорового паперу 5,7–62,2 7–15 8,31 8

Набір кольорового картону 8,85–33,15 6–90 9,9–20,9  9

Набір пензликів для малювання 9,95–114 14–29 20 60

Зошити на 12 аркушів  1,75 3,50 1,99 3 
в косу лінію, 10 шт.

Зошити на 12 аркушів 1,69 2,25 1 3 
в лінійку, 10 шт.

Підставка для книжки 15 15 15 15

Чашка 30 30 30 30

Загалом 1 812 1 839 1 655 1 941

Аби дізнатися, скільки 
вартує батькам приладдя 
та одяг для учня, 
«Районка» відправилась 
до магазинів і ринків.  
І от, що з того вийшло

За тиждень перше вересня – одне 
з найважливіших свят для кож

ного учня, особливо, якщо він пер
шокласник. Урочиста лінійка, квіти 
для вчительки, схвильовані учні та 
розчулені батьки. Зокрема, до пер
шого класу підуть майже п’ять ти
сяч маленьких дарничан. Серед 
них – шестирічний Артур Борщен
ко, який вступає до спеціалізова
ної школи №296 з поглиблиним ви
вченням іноземних мов.

Кореспондент «Районки» разом 
з Ольгою та Дмитром, батьками 
першокласника, вирушили в по
хід по маркетах, спеціалізованих 
магазинах і ринках, аби зібрати 
Артурчика до школи.

– Ще на початку червня на збо
рах нам видали список необхідно
го приладдя для першокласника, – 
розповідає тато Дмитро.

Тож цей список із двадцяти 
пунктів нам знадобився у поході 
по магазинах. 

Але підготовка до навчання для 
батьків розпочалась ще задовго до 
першого вересня. Вже на зборах 
на початку червня батьківський 
комітет прийняв рішення про не
обхідність ремонтних робіт у кла
сі, тому відразу довелось витрати
тися.

– Дійшли висновку, що є потре
ба замінити лінолеум у класі та 
прилади освітлення. Крім того, за
мість старих дерев’яних вікон ви
рішили встановити сучасні плас
тикові, аби діти не мерзли взимку. 
Тож ми здали 800 грн, як і всі інші 
батьки.

Тисяча	гривень	на	штани

Р озпочали покупки з вибо
ру шкільної форми та взуття, 

які, зрештою, виявились найбільш 
складними і вартісними пунктами 
у переліку. У спеціалізованій школі, 
куди вступив Артурчик, особливих 
умов по кольору та фасону не стави

ли. Тож за основу при виборі мама 
взяла якість.

В ідеалі учнівський костюм має 
гарно виглядати, бути зручним, 
виконаним із натуральних тка
нин, а ще й коштувати недорого. 
Об’єднати всі ці вимоги виявилось 
не так просто.

– Вже переміряли купу піджаків. І 
кілька моделей припали до душі. Але 

їхня ціна – понад тисячу гривень. 
Для нас це дорого. Ще ж і штани 
потрібні, а їхня вартість стартує 
від 500 грн. Хлопцю потрібно міні
мум дві пари на рік, – коментує Оль
га Борщенко. 

Зрештою придбали двоє шта
нів – це тисяча гривень, і піджак 
– 500 грн. Лише за мінімальними 
підрахунками на форму потрібно 

1500 грн. Придбали також дві со
рочки за 400 грн та вишиванку за 
250 грн – важливий атрибут учнів
ського одягу.

Шкіряні черевики теж довелось 
пошукати. 

– Вибір великий, ціни різні. На 
Дарницькому ринку повно взуття, 
але жодна пара не підійшла. А вар
тують як у торговому центрі, – по
яснює Ольга.

Зрештою придбали у фірмовому 
магазині за сімсот гривень.

Для занять фізкультурою вибра
ли недорогі кросівки за 300 грн та 
спортивну форму за 400 грн. Та
кож потрібне змінне взуття, щоб 
перевзуватися у класі. Знайшли за 
200 грн. 

Зошити	та	ручки	–	оптом

Я кщо при виборі одягу та взут
тя батьки керувались принци

пом зручності та натуральності ма
теріалів, то на канцелярських това
рах трохи зекономили. 

Ранець та канцелярське прилад
дя після порівняння цін Борщенки 
придбали на одному з оптових скла
дів Києва.

– За рюкзак віддали 550 гривень 
– мінімальна ціна ранця оптималь
ної якості. Зошити, олівці ручки, лі
нійку, фарби, альбоми – все, що зна
добиться для роботи на заняттях, 
придбали за 450 грн, – підраховує го
лова родини Дмитро Борщенко.

Закінчивши з покупками, роди
на підбила підсумки. З’ясувалось, 
щоб зібрати дитину до першого кла
су з бюджету довелось витратити 
близько п’яти тисяч гривень (бла
годійні шкільні внески не рахуємо).

До суми не включали навчаль
ну літературу, яку обо в’яз ково до
ведеться купувати, та спеціальні зо
шити. 

ШКОЛА. ЗОЛОТІ ЗБОРИ

Зібрати дитину до школи –  
від 2 до 5 тисяч гривень
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Завершивши з покупками, Борщенки підбили 
підсумки: щоб зібрати дитину до першого 
класу з бюджету довелось витратити близько 
п'яти тисяч гривень

Зібравши Артура Борщенка до першого класу, кореспондент «Районки» вирушив у самостійний рейд, керуючись, перш за все, 
принципом економії. Вийшло, що мінімально необхідна сума – близько двох тисяч гривень. І на ринку – не дешевше, ніж у маркеті

Економні	збори	до	школи
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ЗРОБЛЕНО!  ДЕПУТАТИ – ДЛЯ ОСВІТИ

✓ Ліцей	«Інтелект»	–	за	
сприяння	депутата	до	
Програми	соціально-
економічного	
розвитку	Києва	
включено	2,1	млн	грн	
на	розробку	проектної	
документації	для	
побудови	приміщення	
для	ліцею.	
Також	визначено	
забудовника	–	КП	
«Спецжитлофонд»

✓ Гімназія «Київська 
Русь» – провели три 
футбольні турніри, сімей-
ну олімпіаду, День фіз-
культури та спорту

✓ Київська інженерна 
гімназія – відкрито до-
датковий 5-й клас, вста-
новили три сучасних кон-
диціонери в актовій залі. 
Організували змагання з 
роликового спорту

✓ СЗШ № 329 «Логос» 
ім. Г. Гонгадзе – за-
безпечили обладнан-
ня для комп’ютерного 
класу (10 портативних 
комп’ютерів), придбали 
концертні костюми для 
вихованців вокально-
естрадного колективу 
«Сузір’я дитинства», про-
вели турнір із настільного 
тенісу

✓ СЗШ № 62 – спорудили 
металопластикові вікна 
та оновили сантехніку у 
спортивній залі; встано-
вили тренажерний та бас-
кетбольний майданчики; 
оновили футбольне поле. 
Відповідно до Програми 
соцекономрозвитку Ки-
єва укладено 500 м2 ру-
бероїдного покриття для 
ремонту покрівлі. Прове-
ли дитячий турнір з ганд-
болу

✓ СЗШ № 111 ім. С. Ков-
пака – згідно Програми 
соцекономрозвитку Киє-
ва триває заміна старих 
дерев’яних вікон на су-
часні, проведено ремонт 
покрівлі.  Власними сила-
ми встановили метало-
пластикові вікна в акто-

вій та спортивній залах. 
Пофарбовано 500  м.п. 
цоколю. Передали сучас-
ний водонагрівач на 100 
літрів і два змінні філь-
три. Встановлено спор-
тивний майданчик. Виса-
джено хвойні дерева (20 
шт.), завезено 30 т чор-
нозему та 15 т піску. До 
Дня захисту дітей орга-
нізували сімейне свято 
«Дитячі забави на  
Позняках»

✓ Гімназія № №237, 323 
СЗШ No№ 316,  № 111, 
№ 62 – встановлено 
спортивні, тренажерні 
майданчики

✓ СЗШ № 316 – заміна ру-
бероїдного покриття по-
крівлі

✓ Скандинавська гімна-
зія – надано матеріали 
для ремонту роздягальні

✓ ЗОШ № 309 – проведе-
но роботи з гідродинаміч-
ного очищення каналіза-
ційних систем 310 м.п, на-

дано буд.матеріали, 100 
саджанців

✓ Гімназія «Київ-
ська Русь», Київська 
інженерна гімназія, 
ліцей «Інтелект», 
гімназія   № 329,  
СЗШ №№ 62, 111 – за-
безпечено першокласни-
ків букварями (подарова-
но 1000 книг)

✓ Центр дитячої та 
юнацької творчості – 
сприяння у відкритті, ка-
пітальний ремонт трьох 
поверхів приміщення, за-
мінено вікна (Програма 
соцекономрозвитку), на-
дано інструмент, встанов-
лено двері

✓ Організовано рух і 
надано автобус для 
безкоштовного пе-
ревезення дітей у 
навчальні заклади – 
СЗШ № 62, Київської ін-
женерної гімназії з при-
ватного сектору «Осо-
корська садиба»

✓ ДНЗ № 445 – забезпе-
чили іграшками та дидак-
тичними матеріалами на 
суму 82 833 грн (депутат-
ський фонд)

✓ ШДС «Перевесло» – 
передано 40 змішувачів 
для води

✓ ДНЗ № 189 – проведе-
но ремонт покрівлі

✓ ДНЗ № 792 – надано 
будівельні матеріали для 
ремонту дитячих майдан-
чиків та приміщень

✓ ДНЗ № 113 – надано 
будівельні матеріали, ви-
готовлено ворота; відре-
монтовано асфальтобе-
тонне покриття, передано 
нагрівач

✓ ДНЗ № 89 – надано буд. 
матеріали для ремон-
ту приміщень (8 рулонів 
шпалер та клей), відре-
монтовано 730 м2 даху

✓ ДНЗ № 210 – ремонт 
покрівлі, настелено 
420 м2 нового рубероїд-
ного покриття

✓ ШДС «Веселка» – по-
фарбовано фасад, нада-
но буд. матеріали, завезе-
но чорнозем, подаровано 
килим 52 м2

✓ ШДС «Позняки» – на-
дано 106 секцій алюмініє-
вих радіаторів та 9 набо-
рів футурок

✓ ДНЗ № 5 – передано 
електричну картопле-
чистку

✓ ДНЗ «Монтессорі» – 
надано обладнання для 
харчоблоку та пральні

✓ ДНЗ № 20 – проведено 
ремонт санітарних примі-
щень, встановлено плас-
тикові вікна (7 шт.), нада-
но стіл та стільці

✓ ДНЗ № 126 – надано 
тубус-кварц та килимове 
покриття

✓ ДНЗ № 59 – забезпече-
но трьома масляними обі-
грівачами

✓ Забезпечили новоріч-
ними подарунками шко-
лярів та вихованців ди-
тячих садків 11-го окру-
гу у кількості 4700 шт. 
на суму 82 231 грн (ко-
штом депутатського 
фонду)

✓ ДНЗ «Веселка»,  
ДНЗ №№ 89, 210, 
ДНЗ «Перевесло», 
ДНЗ №№ 113, 445, 
ДНЗ № 100 «Казка», 
ДНЗ № 21 – старші гру-
пи забезпечено методич-
ними матеріалами для на-
вчання

✓ За	ініціативи	депутата	
Програмою	соціально-
економічного	розвитку	
передбачені	кошти	на	
реконструкцію	першої	в	
Дарницькому	районі	школи	
інклюзивної	освіти	–	на	базі	
СЗШ	№	289

✓ ДНЗ № 248 – заміна вікон, капі-
тальний ремонт приміщень

✓ ДНЗ № 256 – заміна вікон, ка-
пітальний ремонт фасадів і при-
міщень, придбання дитячих під-
ковдр і простирадл

✓ ДНЗ № 275 – заміна вікон, при-
дбання дитячих ліжок

✓ ДНЗ № 385 – заміна вікон, капі-
тальний ремонт систем опален-
ня, водопостачання та каналізації, 
придбання та встановлення меблів 
у групах садочка

✓ ДНЗ № 779 – заміна вікон, при-
дбання та встановлення меблів у 
групах садочка

✓ ДНЗ № 787 – заміна вікон і вну-
трішнього освітлення, капітальний 
ремонт фасадів, придбання посуду 
для кухні й інвентарю для приби-
рання

✓ ДНЗ № 706 – капітальний ремонт 
систем опалення, водопостачання 
та каналізації, придбання та вста-
новлення меблів у групах закладу

✓ ДНЗ № 805 – заміна вікон, при-
дбання та встановлення меблів у 
групах закладу

✓ Школа – дитячий садок «Рядо-
синь» – заміна вікон, капітальний 
ремонт приміщень

✓ СЗШ № 105 – заміна вікон, при-
дбання та встановлення меблів

✓ СЗШ № 127 – капітальний ремонт 
даху та приміщень, придбання і 
встановлення меблів

✓ СЗШ № 284 – капітальний ремонт 
даху, фасадів, приміщень, придбан-
ня та встановлення меблів

✓ СЗШ  № 289 – заміна вікон і вну-
трішнього освітлення

ІНКЛЮЗИВ. РІВНІ МОЖЛИВОСТІ

Сергій Левада ініціював 
створення першої 
школи інклюзивної 
освіти в Дарниці

У новому навчальному році 
можливості отримати повно

цінне навчання з’явиться у біль
шої кількості школярів із психіч
ними та фізичними вадами. У шко
лі № 289 відкриваються додатково 
три перші класи з інклюзивним 
навчанням для дітей із тяжкими 
порушеннями мовлення. 

– Загалом у п’ятнадцяти кла
сах буде навчатись майже 70 ді
тей із такими вадами, – говорить 
Євгенія Списовська.

Повним ходом триває підго
товка до реалізації проекту пе
реобладнання приміщення СЗШ 
№ 289 для потреб дітей, які пере
суваються на інвалідних візочках.

– Задум ми реалізуємо за під
тримки голови ДРДА Геннадія Сін
цова, спільно з депутатом Сергі
єм Левадою, який домігся виділен
ня з бюджету 700 тис. грн на роз
робку проекту. Загалом буде виді
лено 14 млн. грн. Планується побу
дувати пандуси, встановити ліф
ти, прибрати пороги, обладнати 
для таких дітей кімнату реабілі
тації, спортивний майданчик – ці
лий комплекс питань. Це буде пер
ша в Дарницькому районі інклюзив
на школа для навчання дітей із осо
бливими потребами.

У школі № 309 також цього року 
планується відкриття спеціально

го класу для дітей із порушення
ми зору. Відтепер у трьох спецкла
сах будуть навчатись 34 дитини зі 
слабким зором. 

В інклюзивній освіті дошкіль
ного напрямку теж є зрушення. На 
теперішній час у дванадцяти на
вчальних закладах району працює 
понад півсотні спеціальних та ін
клюзивних груп. Першого верес
ня відкриються дві спеціальні гру
пи для дітей із порушенням мов
лення – у новозбудованому садоч
ку № 270 на вул. Драгоманова. Очі
кувана кількість вихованців спеці
альних груп у дитячих садочках у 
2015–2016 навчальному році – 762.

За словами керівника управління освіти Євгенії 
Списовської, минулого року у загальній системі шкільної 
освіти навчалися понад півтисячі дітей-інвалідів

За підтримки депутата 
Володимира Гончарова 
(округ № 11) для освітніх закладів району виконано:

За сприяння 
депутата  
Сергія Левади
(округ №7) до початку 
навчального року проведено 
реконструкції та капітальні 
ремонти навчальних закладів:

У школах встановлено п’ять спортивних 
майданчиків

Першачків усіх шкіл 11-го округу  
забезпечено букварями

В. Гончаров організував три футбольні дитячі турніри

На переоблад-
нання школи  

№ 289 вже  
виділено  

700 тис. грн

Триває заміна  вікон у СЗШ № 111
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Є вгенія Списовська в освіті по
над два десятки років, тому 

знає проблеми зсередини. Ми зу
стрічаємось у робочому кабінеті на 
Харківському шосе. Під дверима – 
черга, телефон постійно дзвонить 
– перед навчальним роком проблем 
багато. В одній школі трубу прорва
ло, десь не вистачає меблів, а тут 
конфлікт владнати між батьками та 
керівником закладу потрібно. На
чальник управління освіти – всюди. 

– Євгеніє Іванівно, яка на сього
дні ситуація з доступом до освіти у 
Дарницькому районі?

– Ситуація доволі складна. Особ
ливо з дошкільною освітою. У райо
ні працює 54 ДНЗ, які цього року бу
дуть відвідувати близько 18 тис. ви
хованців. На одне місце у закладі 
претендують майже 150 дітей. Особ
ливо гостра ситуація у нових мікро
районах, наприклад, Молодіжному 
кварталі. Ведеться інтенсивна забу
дова, а про інфраструктуру дбають в 
останню чергу.

– Скільки дітей потребує здо
буття дошкільної освіти, але не 
потрап ляють до садочка?

– Складно визначити через те, що 
батьки одночасно реєструють дити
ну до п’яти закладів, а вибрати мож
на лише один. Кількість дітей від на
родження до 6 років у районі скла
дає близько 36 тисяч, і вона щороку 
зростає. У нас найбільш переповнені 
садочки серед інших районів міста. 
Окремі ДНЗ, як Монтессорі, № 100 
«Казка», №№ 550, 21, 113, 792 укомп
лектовані більше ніж на 200%. 

– Дуже багато батьків незадово
лені електронною чергою, мовляв, 
дитина зареєстрована, але в садок 
потрапити не можна. Все вирішу
ється через кабінет завідувача. На 
ваш погляд, на скільки ефективно 
працює механізм?

– Непросте запитання. Черга – чу
дове рішення, але вона може ефек
тивно працювати лише за умови до
статньої кількості закладів. А коли 
у мікрорайоні один садочок, то жо
ден електронний механізм не допо
може. І кабінет директора теж. Коли 
проектна потужність закладу 200 
місць, ми беремо 400. А зареєстро
ваних на сайті дітей залишається 
ще 500–700. На жаль, сьогодні ми не 
можемо забезпечити усіх бажаючих 
місцями в дитячих садках. Зараху
вання малюків відбувається згідно 
електронної черги та за пільгами.

– А скільки зараз пільгових ка
тегорій, які також посувають чер
гу донизу?

– Більшість пільг відмінили: діти 
співробітників, друга дитина, бага
тодітні, інваліди, чорнобильці – те
пер у загальній черзі. Залишились: 
діти учасників АТО, переселенці 
СБУ, діти військовослужбовців ЗСУ, 
співробітників прокуратури.

– Чи має значення, що родина ін
вестувала в створення кварталу, 
дитина прописана у мікрорайоні?

– Жодного пріоритету така роди
на не має. Реєстрація зараз не віді
грає ролі. Батьки, живучи у Бориспо
лі чи в іншому районі Києва, можуть 
стати на електронний облік і за наяв
ності місць водити дитину в садочок 
Дарницького району. Бо їм так зруч
но, вони працюють у Києві. Це сто
сується і переселенців. Прив’язки до 
мікрорайону, вулиці, міста не існує. 
За Конституцією, кожна дитина має 
вільний доступ до освіти.

 – На ваш погляд, це правиль
но зроблено, що людина, живучи по
руч, не може водити дитину до най
ближчого садочка?

– Від управління освіти та Дарниць
кої районної державної адміністрації 
були подані пропозиції щодо внесен
ня змін до положення, щоб ми мали 
змогу першочергово забезпечувати 
місцями дарницьких діток. Щоб най
перше база закладів слугувала дітям 
району. Але їх було відхилено. Тож ми 

нічим не можемо допомогти. Окрім 
того, що беремо до груп не двадцять, 
а тридцять, а то й сорок дітей.

– Яка зараз ситуація із харчуван
ням у дошкільних закладах? Раніше 
батьки сплачували двісті гривень 
на місяць, тепер ця сума зросла до 
250ти…

– Раніше батьки сплачували 50% 
вартості харчування, і половину – 
держава. Тепер відсоток виріс до 
70% від вартості харчування. Тому 
й зросла оплата. На сьогодні в ДНЗ 
загального типу ця сума складає 
17,5 грн на день.

– Тепер усі послуги у садочках – ло
гіка, хореографія, англійська – ста
ли платними, 400450 грн батьки 
мають сплатити додатково…

– У кожному дошкільному на

вчальному закладі є державна 
програма, відповідно до якої три
ває навчальновиховний процес. 
У другу половину дня пропонуєть
ся комплекс із додаткових платних 
послуг (карате, логіка, вокал, шахи 
тощо). Це зроблено для зручнос
ті батьків, діти зараховуються до 
гуртка тільки за їх бажанням згід
но заяви. Ціни за послуги визначає 
організація, яка їх надає.

– А чому на плечі батьків ля
гає оплата за охорону закла
ду, ремонтні роботи, придбання 
меблів?

– Раніше всі школи охоронялись 
бюджетним коштом, на це виділя
лись фінанси. У держави не стало 
такої можливості, тому це наван
таження перейшло до батьків. Сто
совно коштів на ремонти – це бла
годійні внески. Батьківський ко
мітет закладу, групи (класу) вирі

шує, що потрібно, але ці внески не 
є обов’язковими. Батьки, за мож
ливості, підтримують це рішення, 
проте не зобов’язані цього робити.

– Багато батьків відмовляють
ся робити дітям щеплення. Інколи 
просто не можуть зробити через 
відсутність вакцини в державних 
мед закладах. Чи можете ви зара
хувати дитину?

– Згідно закону, взяти дитину до 
садочка без вакцинації ми не має
мо права. За виключенням, якщо 
у картці про медобстеження є ви
сновки комісії, що дитина не може 
отримати щеплення за станом 
здоров’я, та припис лікаря, що ма
люк заклад відвідувати може.

– Є у нас в районі й добрі новини, 
вже у вересні відкриє двері для ма

леньких відвідувачів новий сучасний 
заклад. Розкажіть про нього.

– Так. Наш район – єдиний у Киє
ві, де цього року відкриється новий 
дошкільний заклад на 240 місць. 
ДНЗ № 270 на вул. Драгоманова, 6 
(4й мікрорайон Позняки) – трьох
поверховий, оздоблений за найсу
часнішими вимогами, з басейном, 
великими залами. Передбачено чо
тирнадцять груп. Вартість будів
ництва – понад 51,6 млн грн. Крім 
того, на найближчий час запланова
но зведення ще двох дитячих садоч
ків і початкової школи у мікрорайо
ні ОсокоркиПівнічні та одного ДНЗ 
у мікрорайоні 5а Позняки напроти 
новобудови. 

– Євгеніє Іванівно, а яка ситуа
ція нині з доступом до шкільних за
кладів?

– На сьогоднішній день шкіл у 
районі вистачає – їх 38. Це одинад

цять гімназій, три ліцеї, дві школи
інтернат, спеціалізованих шкіл –12, 
середніх загальноосвітніх шкіл – 9. 

Проблема в тому, що у старих мі
крорайонах: Стара Дарниця, Харків
ський, у закладах є вільні місця, тоб
то школи незаповнені на 100%. А на 
Осокорках, Позняках – заклади пере
вантажені. Люди, які живуть тут, не 
хочуть возити дитину до Старої Дар
ниці.

Найбільше перевантажені в райо
ні гімназії № 329, № 315, «Київська 
Русь», Київська інженерна гімназія. 
Конкурс – п’ять дітей на місце. 

– Чи не вважаєте ви, що тестові 
завдання на співбесіді при вступі до
волі складні для шестирічних дітей?

– Усі завдання розроблені фахівця
ми районного науковометодичного 
центру і пройшли апробацію. Таких 

вправ, які дитина не може виконати, 
у завданнях немає.

– У нас в районі понад 37,5 тис. 
школярів, з яких 4 800 сядуть за пар
ти вперше. Яка на сьогодні забезпече
ність навчальних закладів підручни
ками, чи знову батькам доведеться 
вкладатися?

– Усі навчальні заклади району за
безпечені навчальною літературою. 
Крім 8–9х класів. Востаннє для них 
ми отримували підручники чотири 
роки тому. Кількість школярів у ра
йоні зростає через інтенсивну наро
джуваність, тож підручників виста
чить лише на 90% учнів. 

– А першокласники отримають 
букварі – свої перші книги?

– Учні перших класів не будуть 
повністю забезпечені букварями. Ці 
книги видавали лише у 2012му, у 
наступних роках їх дарували шко
лам і вони не поверталися до бібліо
тек. Тому близько півтисячі примір
ників нам не буде вистачати. 

– Які результати ЗНО показали 
учні дарницьких шкіл цього року? Чи 
є чим пишатися?

– За результатами зовнішнього не
залежного оцінювання з української 
мови, оприлюдненими Українським 
центром оцінювання якості освіти, 
два навчальні заклади Дарницько
го району потрапили до десятки лі
дерів по всій країні. Це ліцей «Інте
лект» – третє місце, та ліцей «Наукова 
зміна» – десяте. На шістдесятому міс
ці опинилася «Слов’янська гімназія», 
на сотому – гімназія № 315.

– А скільки у районі медалістів?
– Цього року у нас здобули серед

ню освіту 1 735 учнів 11х класів, з 
них 85 нагороджені золотими, 40 – 
срібними медалями.

– Назвіть кілька прізвищ дітей, 
якими може пишатися Дарниця.

– У нас тринадцять перемож
ців Всеукраїнських етапів олімпі
ад, ми посідаємо четверте місце се
ред районів Києва. Пишаємось при
зовими місцями на конкурсізахисті 
науководослідних робіт учнів – чле
нів Малої академії наук. Влади слав 
Клибанівський, учень 10 класу лі
цею «Наукова зміна» за роботу, при
свячену застосуванню безпілотних 
літальних апаратів для контро лю  
за держкордоном, удостоєний По
дяки Президента України. А десяти
класник Київської інженерної гімна
зії Дмитро Волік – багаторазовий пе
реможець національного наукового 
конкурсу «IntelТехно Україна». Його 
винахід зацікавив представників по
сольства Південної Кореї в Україні. 
Таких розумних, талановитих дітей 
у Дарницькому районі дуже багато.

ОСВІТА: СТАРТУЄ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Євгенія Списовська: «Наш район – єдиний,  
де відкриваються нові садочки»

Текст
Леся Шелест

Електронна черга –  
чудове рішення, але 
вона ефективна 

лише за умов наявності 
закладів. А коли у мік
рорайоні один садочок,  
жодна черга не допоможе

За результатами ЗНО 
з української мови два 
навчальні заклади 

Дарницького району – у 
десятці лідерів по всій 
країні. Ліцей «Інтелект» –  
третє місце та ліцей 
«Наукова зміна» – десяте

Із ростом народжуваності й інтенсивною забудовою протягом 
останніх років у Дарниці склалася складна ситуація з доступом 
до системи освіти. Школи та дитячі садочки переповнені, місць не 
вистачає. Про ситуацію з освітніми закладами, готовність їх прийняти 
учнів, місця, де скоро відкриються нові дитячі установи, 
розповість начальник управління Дарницького району

Де будуються нові садочки та школи у районі
  Об’єкт Адреса Замовник   Кількість місць Термін здачі

  ДИТЯЧИЙ	САДОК Ділянка № 15, м-н № 6 
 житломасиву Осокорки-Північні 

ХК «Київміськбуд» 220 травень 2016 р.

  
ДИТЯЧИЙ	САДОК

 Ділянка № 56, м-н № 5, 8 
 житломасиву Осокорки-Північні 

ТОВ «Фірма «Девелопер» 120 серпень 2016 р.

  
ДИТЯЧИЙ	САДОК

 Ділянка № 9, м-н № 5-а 
 житломасиву Позняки 

ХК «Київміськбуд» 220 травень 2016 р.

  
ПОЧАТКОВА	ШКОЛА  

Ділянка № 19, м-н №№ 2, 3, 4, 
 житломасиву Осокорки-Північні 

ТОВ «Фірма «Девелопер» 360 серпень 2017 р. 

У районі працює 54 
садочки, які цього року 
будуть відвідувати 

близько 18 тис. вихованців. 
На одне місце у закладі 
претендують майже 150 
дітей



6 «РАЙОНКА»	• №	8	•	25 серпня 2015 р.

Ж ителі вулиці Драгоманова 
звернулися до «Районки» 

з проханням допомогти виріши
ти проблему з вкраденим люком. 
На відрізку міжквартальної доро
ги між будинками 23Б та 31В три
валий час відсутній каналізацій
ний люк. Тож у жителів району є 
всі шанси потрапити до відкритої 
ями колектора.

«Районка» акцентує 
увагу працівників ЖЕКу, 
комунальних служб 
міста, представників 
влади – поверніть 
людям спокій у вигляді 
нового каналізаційного 
люка.

✓ щодо земельних питань

✓ ліквідації стихійних 
сміттєзвалищ

✓ з питань санітарного стану міста

✓ благоустрою прилеглої до 
будинків території 

✓ порушення об’єктів благоустрою

✓ транспортних перевезень 

✓ зберігання будівельних 
матеріалів

✓ встановлення меж земельних 
ділянок тощо.

Одним	із	головних	
обов’язків	як	депутата,	вва-
жаю,	участь	у	пленарних	
засіданнях	міської	ради	та	
роботу	в	постійній	комісії	
Київради	з	питань	бюджету	
та	соціально-економічного	
розвитку	Києва,	членом	
якої	я	є.	Тому	рішення,	які	
ухвалює	рада	з	питань,	що	
належать	до	компетенції	
бюджетної	комісії,	тримаю	
на	особистому	та	постійно-
му	контролі.	

Важливою складовою у 
здійсненні депутатської 
діяльності, вважаю, 
роботу з мешканцями 
округу, не залежно від 
віку, соціального статусу, 
матеріального положення 
та партійної приналежності. 
Забезпечую своєчасне 
вирішення звернень і 
скарг, які надходять від 
громадян, допомагаю їм 
вирішити питання соціально-
побутового характеру. 
Вивчаю причини, що 
призвели до невдоволення 
жителів, надаю пропозиції до 
відповідних владних органів, 
комунальних організацій 
з метою якнайшвидшого 
подолання проблеми, з якою 
до мене звернулись.

РІК ДЕПУТАТСТВА. ЩО ЗРОБЛЕНО

У ФОКУСІ ЧЕКАЄМО НА РЕАКЦІЮ ВЛАДИ

Аборигени вкрали люка

Незаконні	дії	власника,	
який	облаштував	гараж	
на	березі	ріки,	а	тепер	
укріплює	його	від	обвалу,	
обурюють	жителів	

П іщаний пляж біля станції ме
тро «Славутич» на Осокорках – 

чи не єдине місце в районі, де мож
на влаштувати безпечний відпочи
нок біля водойми.

Жителі приватного сектору на 
Осокорках поскаржилися «Район
ці» на дії одного з дачників, який 
встановив гаражну споруду прямо 
на березі. Не врахував можливос
ті Дніпра розмивати береги і зсува
ти грунт. Тепер змушений оберіга
ти будову від обвалення у воду. Для 
укріплення використовує будівель

не сміття, яке зсипає прямо у річ
ку, прагнучи розширити прибереж
ну смугу.

Керівник ОСН «Осокорська сади
ба» Тетяна Чуйко переконана, що 
такі дії протизаконні і закликає вла
ду втрутитися у ситуацію.

– Люди обурені таким вчин
ком. Дніпро забруднюється. Пред
ставники відділу контролю за 
благо устроєм Дарницької РДА при 
перевір ці виявили, що жодних до

звільних документів на проведення 
подіб них робіт власник гаражу не 
має. Тим більше, що укріплювати 
береги річки побутовим та будівель
ним сміттям – це кощунство. На 
жаль, ми, представники громади, 
можемо лише звернутися до компе
тентних органів. Ширших повнова
жень ми не маємо.

Люди сподіваються на реакцію 
влади у вирішенні важливого еко
логічного питання.

Звітує депутат Київради 
Сергій Котвицький
До	складу	Київської	міської	ради	я	був	обраний	2014	року	по	мажоритарному	округу	№	12	у	
Дарницькому	районі	столиці.	У	депутатській	роботі	я	керуюсь	Конституцією,	Законами	України	
«Про	місцеве	самоврядування	в	Україні»,	«Про	статус	депутатів	місцевих	рад»,	«Про	звернення	
громадян»	та	іншими	нормативно-правовими	актами,	які	визначають	діяльність	депутатів	і	ради	

Переконаний, що при ухваленні рішень, які безпосередньо стосуються інтересів громади, є вкрай важливим ширше 
використання форм прямої демократії: проведення громадських слухань, загальних зборів, консультативних 
опитувань і місцевих референдумів. 

Адже це і є той шлях, за допомогою якого можна не лише зменшити кількість скарг і звернень до влади, але й підняти 
рівень відповідальності громадян за їхнє виконання. На мою думку, саме в цьому і полягає сутність розуміння 
місцевого самоврядування. 

З	повагою,	депутат	Київради	Сергій	КОТВИЦЬКИЙ

З	моменту	обрання,	а	вже	минув	рік	і	три	місяці,	
особисто	розглянув	сотні	заяв	 
та	звернень	виборців:

Тож,	шановні	дарничани,	ви	можете	звернутися	
до	мене	з	будь-яких	питань,	і	я	допоможу	вам	їх	
вирішити.

Дії власника – протизаконні

Текст
Анатолій
Шемет

У Дніпро скидають будівельне сміття

Особистий	внесок	
у	розвиток	рідного	
Дарницького	району

Разом з командою вико-
нали за власний кошт:
✓ ДНЗ № 6 – придбано 

та встановлено сучасні 
металопластикові вікна

✓ ДНЗ № 126 – закуплено 25 
нових дитячих шаф і килимове 
покриття

✓ ДНЗ № 132 – надано 
фінансування на закладення 
відкосів у кількості 46 вікон

✓ СЗШ № 316 – проведено 
ремонт в одному з класів, за 
зверненням батьків, закуплено 
32 парти 

✓ Гімназія міжнародних 
відносин № 323 – для 
підтримання постави та 
профілактики сколіозу в учнів 
початкових класів закуплено 
500 тренажерів «Осан»

✓ Скандинавська гімназія – 
закуплено сучасні персональні 
комп’ютери 

✓ вул. Вишняківська, 7-А 
– відремонтовано покрівлю 
на машинному відділенні та 
поновлено дитячий ігровий 
майданчик 

✓ ОСББ «ОС39В» – полагоджено 
та пофарбовано дитячий 
майданчик

✓ вул. Руденко, 3-Б – 
відремонтовано покрівлі у 
під’їзді та поновлено освітлення 
у коридорах загального 
користування

✓ просп. П. Григоренка, 39-А 
– відремонтовано покрівлі 
під’їздів № 2 і № 3

✓ просп. П. Григоренка, 
39-В – полагоджено дитячий 
майданчик

✓ вул. Мішуги, 1/4 – 
відремонтовано дах будинку

✓ школа № 316 – зроблено 
ремонт у класі та закуплено  
32 парти

✓ вул. Вишняківська, 13-В 
– оновлено футбольне поле з 
огородженням, встановлено 
спортивні тренажери

✓ вул. Гмирі, 3 – 
встановлено шлагбаум із 
відеоспостереженням 

✓ просп. Григоренка, 
39-В – відремонтовано 
та пофарбовано дитячий 
майданчик

✓ закуплено біля 2 000 окулярів 
і передано жителям округу, які 
цього потребували
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Більшість українців не 
задоволена якістю послуг, 
які надають комунальні 
служби. А, дивлячись на 
рахунки, дивуються: звідки 
такі суми? Найчастіше 
питання стосуються оплати 
за опалення. Тому на 
перший план виходить 
встановлення лічильників. 
У районі скоро розпочнеться 
програма зі встановлення 
вимірювальних приладів на 
будинки

Ще в давні часи люди намага
лися опалювати свої оселі, і 

робили це досить успішно. Природ
но, що найголовніше було отрима
ти щонайбільше тепла. Думки про 
економію прийшли трохи пізніше. 
У той час, коли неабияка частина 
квартир переживає зиму з ледве
ледве теплими, а то і зовсім холод
ними радіаторами опалення, рахун
ки на оплату за спожите тепло по
стачальники виставляють у повно
му обсязі. Як боротися з такою не
справедливістю? Широко розповсю
джені рекомендації щодо утеплен
ня будинків, стін, вікон, під’їздів, 
звичайно, мають рацію. Але все це 
стосується тільки збереження отри
маного тепла. Нині одним із рішень 
щодо скорочення витрат є встанов
лення приладів, які точно фіксу
ватимуть кількість і якість тепла, 
що надходить. Наскільки вигідно 
жити в добре опаленому будинку 
з лічильниками тепла? Можливо, 
шкурка вичинки не варта? Спробу
ємо розібратися. Центральне опа
лення застосовується повсюдно, од
нак його вартість є досить високою 
для споживача. Національна комі
сія, що здійснює регулювання у га
лузі енергетики і комунальних по
слуг, у 2015 році підвищила тариф 
на теплову енергію для потреб насе
лення на 71,8%. 

Лічильник	–	найкращий	
контролер

З авдяки зростанню тарифів меш
канці багатоквартирних будин

ків радянської забудови, «охоплені» 
централізованим опаленням, мають 
сплачувати теплопостачальним ор
ганізаціям фантастичні суми. Опо
виті таємницею розрахунки норм 
споживання теплової енергії дове
деться оплачувати за ринковими 
тарифами. Розрекламовані енерго
ощадні заходи, як от утеплення квар
тир, заміна вікон тощо, призведуть 
хіба що до підвищення температури 
у помешканні. На рахунок, який вам 
виставлятиме постачальник тепла, 
це ніяким чином не вплине. Також 

ніхто не зможе вирахувати, скільки 
саме гігакалорій спожив той чи ін
ший багатоквартирний будинок, а 
скільки було втрачено «по дорозі», 
завдяки поганій теплоізоляції та по
ривах теплотрас. 

Очевидно, що розраховуватися з 
тепловими мережами вигідно не за 
розрахунковим або договірними ве
личинами, а на основі фактичних 
даних. Лічильники тепла – це спе
ціальне обладнання, призначене 
для обліку теплової енергії, що над
ходить в будинок. Зауважте, саме 
спожитої енергії, тому що лічиль
ник обраховує різницю між теплом, 
яке прийшло в будинок з труби, яка 
його подає, і пішло далі по відвід
ній трубі. Тобто ви маєте сплачува
ти тільки за те тепло, яке залишило
ся у вашому домі. Сучасні лічильни
ки на опалення дозволяють контро
лювати отриману реальну кількість 
тепла, щоб не доводилося платити 
за холодні батареї в квартирі. 

Доведено на практиці: мешкан
ці будинків, у яких встановлено лі
чильники тепла, сплачують у серед
ньому на 3040 % менше за опалю
вальний сезон. Більш зрозуміло ці 

цифри сприймаються, якщо при
водити практичний приклад: жите
лі багатоповерхівок, не обладнаних 
приладами обліку, переплачують за 
тепло у квартирах в середньому на 
3040 % щороку.

Лічильники	незабаром	
встановлять	у	будинках	
Дарниці

В іднедавна у столиці зрушив із 
мертвої точки процес облад

нання будинків вимірювальними 
приладами. Уже цього року Київ
ська міська держадміністрація має 
встановити 2 500 лічильників те
пла у будинках міста. Певну суму 
передбачено безпосередньо у місь
кому бюджеті. Крім того, буде залу
чено інвестиційну програму ПАТ 
«Київенерго». Дарничани незабаром 
отримають лічильники згідно з роз
порядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА) «Про 
оснащення інженерних вводів жит
лових будинків комунальної фор
ми власності, житловобудівельних 
кооперативів та об’єднань спів
власників багатоквартирних бу
динків теплолічильниками разом 
із програмноапаратною частиною 
диспетчеризації».

Як	зекономити

У перспективі складно уявити 
собі будинок, який не матиме 

лічильника тепла. Більш того, якщо 
його не буде, то економити дуже 
важко. Так уже влаштовані сучасні 
люди – якщо бачать цифри, які го
ворять про те, що витрачається за
багато тепла, скоріше зважаться на 
певні дії. Лічильник тепла виступає 
в ролі каталізатора. Крім того, ми всі 
знаємо, що зазвичай «скупий пла
тить двічі». 

У разі, якщо конкретний буди
нок цього року під дію програми не 
потрапив, існує два варіанти. Пер
ший – є шанс у наступному році ста
ти учасником такої самої програми. 
Нагадаємо: до 2018го «Київенерго» 
пообіцяв щороку встановлювати 
по 1,52 тисячі будинкових прила
дів обліку. Шанс збільшується, якщо 
активно залучати до вирішення пи
тання такі інстанції: Київську міську 
раду, місцевих і народних депутатів, 
закріплених за округом, профіль
ні комісії, департамент КМДА та мі
ністерства, житловоексплуатаційні 
організації, саму КМДА, Кабінет мі
ністрів, а також теплопостачальну 
компанію. Звернення до інстанцій 
можуть ініціювати будинкові комі
тети – представницькі органи, пе
редбачені Законом України про ор
гани самоорганізації населення. Та
кож може вплинути на черговість 
встановлення лічильника «проб
лемність» будинку. 

Другий варіант – взяти фінансу
вання встановлення лічильника на 

себе. Якщо жителі не бажають три
валий час переплачувати за неспо
житі послуги, вони можуть при
скорити встановлення вимірюваль
них приладів, домовившись з усіма 
мешканцями будинку. Ціна на лі
чильник немала – від 50 тисяч гри
вень. Якщо подзвонити на гарячу лі
нію з питань житловокомунального 
господарства 1557 і залишити своє 
звернення, місто може взяти на себе 
питання проектування та допомог
ти в отриманні відповідних дозвіль
них документів. 

Наступний крок – можливість 
впливати на рівень споживання те
пла у будинку, якщо встановити по
годний регулятор або регулятор 
температури. Він дасть можливість 
за потреби прикрутити вентиль чи 
знизити бажану температуру повіт
ря у помешканнях. Саме з цього мо
менту стане економічно вигідно і 
доцільно термомодернізувати бу
динок. Завдяки проведенню комп
лексу заходів з модернізації спожи
вання тепла можна скоротити на 
4060%. А зекономлені кошти краще 
спрямувати на утеплення будинку.

ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН: ЕКОНОМИМО

Розумна ціна на тепло

Надія Сергіївна,
63 роКи, пенсіонерКа:

Ми з сусідами навіть 
не знали, що з питан
ням лічильника те
пла на будинок мож
на звернутися до де

путата. Сергій Якович Левада 
сам проявив ініціативу, потур
бувався, нічого не обіцяв, про
сто взяв і зробив – ми, пенсіо
нери, такий підхід поважаємо. 
Поки не відчули, яка від того 
лічильника користь, та, ду
маю, що взимку будемо дякува
ти за економію.

Сергій ЛЕВАДА,
депутат Київради:

Дарницький район  
не найзаможніший у 
Києві. Ми маємо до
помогти дарничанам, 
які добре вміють ра

хувати кошти, суттєво змен
шити коммунальні платежі. 
Встановлення лічильників те
пла  це крок до реальної, не на 
словах, економії домашнього 
бюджету.

✓ Харківське шосе, 6, 21, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 51, 
51Б, 53А, 55, 55А, 61А, 63А, 146 (ввід 1, 2, 3, 
4, 5), 160А (ввід 1, 2), 168Б, 168Д, 168Є (ввід 
1, 2, 3), 170 (ввід 1, 2), 170А, 170Б, 172А, 174, 
174А, 174Б, 176Б, 176В, 180/21 (ввід 1, 2, 3);

✓ вул. Ілліча, 4/6, 5, 6/5, 7, 7А, 8, 10/5, 20А;
✓ вул. Тростянецька, 6 (під’їзди 12, 712), 6Є, 

12, 47, 51, 53;
✓ вул. Славгородська, 2/10, 3/5, 4, 8, 10;
✓ вул. Миколи Руднєва, 34, 48, 49/20;
✓ вул. Російська, 42/15;
✓ вул. Привокзальна, 8, 8/1, 10, 10/1, 12, 12/1, 14;
✓ вул. Новодарницька, 3/15, 13, 15/1, 15/1А, 27, 

27А, 28/9, 30, 32;
✓ вул. Крупська, 4А, 8А;

✓ вул. Сімферопольська, 3/2, 5/1, 7/2, 8, 11/1;
✓ вул. Ялтинська, 5А, 5Б, 6, 8, 8/1, 9Л, 10/14, 

12/1, 14, 23/24.

*  Будинки, внесені до переліку запланованого 
встановлення будинкових лічильників тепла 

за сприяння депутата Київради Сергія Левади

✓ Просп. Миколи Бажана, 5А (ввід 1, 2), 5Б, 5В, 
7А (ввід 1, 2), 7Б (ввід 1, 2), 7В, 7Г, 7І, 9Б 
(ввід 1, 2, 3, 4), 9В, 9Г, 24/1;

✓ вул. Архітектора Вербицького, 6А (ввід 2), 24 
(ввід 1, 2, 3), 24А, 24Б, 26 (ввід 1, 2, 3, 4), 28 
(ввід 1, 2, 3), 34 (ввід 1, 2, 3), 36 (ввід 1, 2), 36А;

✓ вул. Вірменська, 1/9К, 3 (ввід 1, 2, 3), 5, 5А;
✓ вул. Декабристів, 5 (ввід 1, 2, 3), 8, 9 (ввід 1, 2, 

3), 9А;

✓ вул. Дніпродзержинська, 120;
✓ вул. Анни Ахматової, 39Б;
✓ вул. ВолгоДонська, 66;
✓ вул. Княжий Затон, 14Б;
✓ вул. Кронштадтська, 6А;
✓ вул. Ревуцького, 11А, 1З,  

29, 29А, 29Б; 
✓ вул. Вишняківська, 5А, 5Б, 7Б;
✓ вул. Івана Дяченко, 6 (ввід 1), 8, 10, 14;
✓ вул. Леніна, 17, 19, 21, 23, 27 27/1, 29, 41, 41А, 

41Б, 43, 45, 47 (ввід 1, 2), 49;
✓ вул. Бориспільська, 12, 28А, 32В;
✓ вул. Бажова, 11/8;
✓ вул. Поліська, 3, 4.

Перелік об’єктів у Дарницькому районі, що підлягають оснащенню теплолічильниками

Національна комісія, що 
здійснює регулювання 

у галузі енергетики і 
комунальних послуг, у 

2015 році підвищила 
тариф на теплову 

енергію для 
потреб населення на 

71,8%!

ДО	РЕЧІ

і

Уже цього року 
КМДА має встановити 

2 500 
лічильників тепла 
у будинках міста. Кошти 
на програму виділено з 

міського бюджету

ДО	РЕЧІ

і

Доведено: 
мешканці 
будинків, 

у яких 
встановлено 
лічильники 

тепла, 
сплачують 
на 30-40% 

менше
Текст
Галина 
Созанська
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ГРОМАДСЬКІ 
ПРИЙМАЛЬНІ

Сергій Левада  
(округ №7,  

Дарницький район)
м. Київ, вул. Привокзальна, 14А, 

тел. (044) 566 54 60

Приймальні години:  
з понеділка по п’ятницю 

з 09:00 до 17:00, обідня 
перерва з 13:00 до 14:00. 

Особистий прийом депутатом:
остання п’ятниця кожного 

місяця, за попереднім записом.

Володимир Гончаров  
(округ №11,  

Дарницький район)
м. Київ,  

вул. Княжий Затон, 16Д,
тел. (044) 223-18-85
тел. (097) 297-86-41
тел. (063) 232-86-78

Приймальні години:  
пнпт з 10:00 до 18:00 

сб з 10:00 до 15:00 
Особистий прийом депутатом: за 

попередньої домовленості.

Сергій Котвицький  
(округ №12,  

Дарницький район)
м. Київ, вул. М. Гришка, 8Б, оф. 11, 

тел. (044) 221-34-38
Приймальні години:  

пнпт з 9:00 до 18:00
Особистий прийом депутатом: 

перший понеділок місяця  
з 17:00 до 20:00, третя субота  

місяця з 10:00 до 14:00.

Адреса	редакції: 
м.Київ, вул. Привокзальна, 14-А. 
E-mail: dar.rayonka@ukr.net
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ДУША НЕ МАЄ ВІКУ

ХВИЛИНКА НА РОЗДУМИ

Судоку
ЗА ГОРИЗОНТАЛЛЮ:

1. Картина, що займає частину 
стіни. 

5. Цеглина з глини. 
8. Штатний склад працівників. 
9. Дрімуче місце в лісі та науці. 
10. Населення країни. 
11. Частина ноги. 
14. Підступне частування для 

щурів. 
17. Магазин, де продають ліки. 
20. Окремий рух у танці. 
21. Новела Вашингтона Ірвінга 

“... ван Вінкль”. 
22. Одиниця опору. 
23. Голівка сірника. 
24. Гірчичний газ. 
25. Той, що за розум заходить. 
26. Задній план картини. 
27. Пристосування для лову 

риби. 
29. Хампочатківець. 
32. Невелике округле 

підвищення земної поверхні, 
пагорок. 

35. Магометанська релігія. 
37. Пучок ягід або квітів на одній 

гілці. 
38. Шнур, яким стягують 

шаровари. 
39. Правила поведінки, з якими 

у чужий монастир не ходять. 
40. Кастрований жеребець. 
41. Задишка, ядуха. 

ЗА ВЕРТИКАЛЛЮ: 
1. Прохід, прокопаний під 

землею. 
2. Сукупність однорідних 

предметів, які разом 
становлять щось ціле. 

3. Частина туші тварини — 
лопатка або стегно. 

4. Внутрішня частина горіха. 
5. Сорт кримської яблуні. 
6. Азбука радистів. 
7. Тріщина на предметі. 
12. Чотириколісний візок для 

далекої дороги.
13. Цигарка Голохвастова.
15. Вузька смуга матерії для 

оздоблення.
16. Керівний орган певної 

установи. 
18. Сталевий брусок із насічкою, 

вид напилка. 
19. Те саме, що казаняр. 
25. Рідкісний, єдиний екземпляр. 
28. Асорті з кращих спортсменів. 

30. Селище поблизу Диканьки. 
31. Стаєр, спринтер, марафонець. 
33. Дані задачі, яку треба 

вирішити. 
34. Первинне випробування 

автомобіля. 
36. Час масових відпусток. 

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД  
У № 7 «РАЙОНКИ» 

За горизонталлю: 1. Шпага. 4. Пра
ця. 7. Бухгалтер. 13. Лапки. 14. Аванс. 
15. Телефон. 16. Число. 17. Тягар. 18. 
Підрамник. 21. Шпиль. 22. Мряка.
За вертикаллю: 2. Пиріг. 3. Гуцул. 5. 
Аудиторія. 6. Десантник. 8. Алгебра. 
9. Плече. 10. Спуск. 11. Карга. 12. Іс
кра. 19. Рупор. 20. Малюк.

Необхідно заповнити клітинки 
таким чином, щоб у кожному ква
драті 3х3, у кожному рядку і в кож
ному стовпчику цифри від 1 до 9 
містились лише раз.
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Кросворд

Вже	два	роки	в	
Університеті	третього	віку	
працює	клуб	дарницьких	
рукодільниць

В читися ніколи не пізно. Особ
ливо у колі однодумців, коли 

тебе оточують такі ж енергійні, 
спраглі до знань і молоді душею 
друзі. Серед сімнадцяти різних фа
культетів в дарницькому Універси
теті третього віку рукодільниця Лі
дія Михайлівна Семикіна організу
вала клуб «Ажур», де зібралися май

стрині, для яких в’язання не про
сто хобі, а спосіб життя.

– У клубі постійно діють дві сек
ції. Рукоділля – в’язання гачком і 
спицями, макраме, де купаж, виго
товлення сувенірів та бі жутерії з 
бісеру, – розповідає Лідія Михайлів
на. – А також відділення з вивчення 
німецької мови, де можна отрима
ти навички знань іноземної.

За словами одноклубниць, люди 
будьякого віку прагнуть самореалі
зації, а Університет і всі його відді
лення дають таку можливість.

– Талант у кожної людини є, – 
переконує майстриня. – Його лише 
треба розкрити і розвинути. На за
няття ми приходимо, як у родину 
– ділимось новинами, корисними по
радами. Допомагаємо один одному в 

роботі, щоб створювати маленькі 
шедеври.

Учасниці «Ажуру» беруть участь у 
виставках робіт з рукоділля, спіль
но відзначають свята, залучені до 
роботи у бібліотеці, де проходять 
заняття.

Майстрині переконані, що 
голов не – не втрачати оптимізму. 
Принципи життя рукодільниць: 

«Не сумуй, борись з тугою! Не за
кривайся у чотирьох стінах! Пере
дай свої знання іншим! Прожени 
хвороби, втому, лінощі! Приєднуй
ся до нас і все буде в «Ажурі»!»

Занят тя розпочинаються у жовт
ні. Не пропустіть!

Бабусі в «Ажурі»

УВАГА! РОЗШУКУЄТЬСЯ КРЕАТИВ!

Фотоконкурс до Дня Незалежності 

«Українки — найкращі!»
Дорогі дарничаночки, надсилайте свої знімки  
у вишиванці на dar.rayonka@ukr.net	
або публікуйте в додатку instagram з хештегом

#дівчина_вишиванка

Кращі фото опублікуємо в найближчих  
номерах «Дарницької районки».  

Автору найкреативнішої фотографії –  
сюрприз від редакції!

Зателефонуй 

і розмісти найвигіднішу

РЕКЛАМУ 

у	«Дарницькій	районці»

про	тебе	

дізнається 

вся	Дарниця!
Рекламна	служба	 
«Дарницької	районки»	

тел. 093 335 85 98
adv.rayonka@ukr.net

Дзвоніть!
(044)	566-85-22

Текст
Леся Шелест


