Турець
Владислав Володимирович
Депутат Київської міської ради VIII скликання,
обраний по виборчому округу №70 (Мінський масив, Пуща-Водиця),
заступник голови постійної комісії з питань містобудування,
архітектури та землекористування.
Депутатська фракція «Солідарність».

Адреса приймальні: 04201, м. Київ, вул. П.Калнишевського, 7, офіс 978
Дні та години роботи: понеділок - п’ятниця з 10.00 до 18.00
День особистого прийому депутатом: понеділок
Телефон:(044)362-82-35
Сторінка в соціальних мережах:
https://www.facebook.com/minskiy.masiv

Робота в Київській міській раді.
 Депутатські запити щодо:






ситуації, яка склалася у сфері обслуговування ліфтів;
щодо проведення капітального ремонту доріг в Пущі-Водиці;
щодо пошкодження асфальтного покриття по вул. Квітки Цісик в Пущі-Водиці;
щодо занедбаного стану будівлі за адресою: просп. М.Рокоссовського, 2-А;
щодо пошкодження асфальтного покриття міжквартального проїзду (від просп.
Маршала Рокоссовського, 3 до просп. Маршала Рокоссовського, 3-В) на
Мінському масиві;
 щодо пошкодження ділянки циркуляційної мережі гарячого водопостачання по
вул. Новикова-Прибоя, 9 в Пущі-Водиці;
 щодо
перенесення
пункту
прийому
вторинної
сировини
по
вул. Петра Калнишевського, 1;
 щодо неякісного проведення ремонту спортивних залів школи І-ІІІ ступенів №29
Оболонського району міста Києва.

 Рішення Київської міської ради:

 про створення парку відпочинку на вул. Богатирській (біля озера Редькине) в
Оболонському районі міста Києва.

Робота на окрузі.

 Робота громадської приймальні та проведення особистих прийомів:
 709 громадян були на особистому прийомі депутата (основна тематика
звернень:
житлово-комунальне
господарство;
неналежна
робота
диспетчерських служб; благоустрій прибудинкових територій; допомога
дошкільним, шкільним та позашкільним навчальним закладам; надання
матеріальної допомоги мешканцям; юридичні консультації);
 370 депутатських звернень та 10 депутатських запитів оформлено та
направлено у відповідні органи влади, комунальні підприємства, установи та
організації;
 на підставі звернень мешканців округу до «Програми економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2017 рік» було включено наступні об’єкти:
№

Головний розпорядник коштів,
вид робіт, назва об’єкту

Кошторисна вартість
(тис. грн.)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
Житлово-комунальне господарство:
капітальний ремонт міжквартальних проїздів:
1.

просп. М.Рокоссовського, 6 - 6-Б

облаштування ігрових майданчиків:
2. просп. М. Рокоссовського, 4
3. вул. П. Калнишевського, 1
4. Вул. П.Калнишевського, 3
облаштування спортивних майданчиків:
5. просп. М.Рокоссовського, 2 (футбольне поле)
6. вул. Полярна, 5-А (багатофункційний майданчик)
7. просп. М. Рокоссовського, 10-А
Капітальний ремонт сходових клітин із заміною вікон
8. вул. Ю. Кондратюка, 4-А
9. просп. М.Рокоссовського, 3-А
10. просп. М. Рокоссовського, 3-Б
11. просп. М. Рокоссовського, 4-А
12. вул. Полярна, 5
13. вул. Вишгородська, 10
14. вул. Вишгородська, 4-А
капітальний ремонт електрощитових та електричних мереж:
15. вул. Полярна, 5-А
16. просп. М. Рокоссовського, 2
17. просп. М. Рокоссовського, 10
капітальний ремонт інженерних мереж:
18. вул. Ф. Максименка, 10
19. вул. Ф. Максименка, 6
20. просп. Мінський, 10
21. просп. Мінський, 10-А
22. просп. М. Рокоссовського, 4-А
23. просп. М. Рокоссовського, 3
24. просп. М. Рокоссовського, 10
25. вул. П. Калнишевського, 5
капітальний ремонт покрівель:
26. просп. М.Рокоссовського, 6-Б

630,0

60,0
105,0
105,0
840,0
840,0
157,5
315,0
525,0
420,0
735,0
525,0
315,0
420,0
59,9
12,0
300,0
200,0
315,0
590,0
250,0
400,0
500,0
525,0
525,0
165,0

Охорона здоров’я:
капітальний ремонт приміщень:
Капітальний ремонт приміщень філії №2 КНП
27.
ЦПМСД №2 на просп. Мінському, 6
Капітальний ремонт приміщень філії №1 КНП
28.
ЦПМСД №2 на просп. Мінському, 6
капітальний ремонт інженерних мереж:
Капітальний ремонт інженерних мереж філії №1
29.
КНП ЦПМСД №2 на просп. Мінському, 6

413,4
464,3

910,5

Освіта:
Дошкільні заклади освіти:
капітальний ремонт ігрових майданчиків:
Капітальний ремонт ігрових майданчиків ДНЗ
30.
100,0
№531 (вул. Полярна, 5-Б)
Загальноосвітні навчальні заклади:
капітальний ремонт приміщень:
Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ЗНЗ
31.
160,0
№29 (вул.П.Калнишевського, 3-А)
капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків:
Облаштування спортивного майданчика –
32. футбольного поля СЗШ №104 ім. О. Ольжича (вул.
800,0
Лісна, 28)
Облаштування багатофункційного спортивного
33. майданчика з тренажерами ЗНЗ №29
900,0
(вул.П.Калнишевського, 3-А)
заміна вікон:
34. Заміна вікон ЗНЗ №29 (вул.П.Калнишевського, 3-А)
1050,0
капітальний ремонт вхідних груп:
Ремонт вхідної групи ЗНЗ №29
35.
50,0
(вул.П.Калнишевського, 3-А)
капітальний ремонт місць загального користування
Капітальний ремонт санітарних вузлів СЗШ №104
36.
1342,1
ім. О. Ольжича (вул. Лісна, 28)
капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень
Капітальний ремонт спортивної зали ЗНЗ №9
37.
975,0
(просп. М. Рокоссовського, 5)
капітальний ремонт інженерних мереж
Капітальний ремонт інженерних мереж ЗНЗ №29
38.
250,0
(вул.П.Калнишевського, 3-А)
Капітальний ремонт інженерних мереж СЗШ №104
39.
493,5
ім. О. Ольжича (вул. Лісна, 28)
Капітальний ремонт інженерних мереж ЗНЗ №9
40.
525,0
(просп. М. Рокоссовського, 5)
придбанння стільців для актової зали
Придбання стільців для актової зали СЗШ №104 ім.
41.
250,0
О. Ольжича (вул. Лісна, 28)
Загальноосвітні школи-інтернати і загальноосвітні санаторні школи-інтернати:
капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж:
Капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж
42.
300,0
інтернату №21(вул. Новікова-Прибоя, 11)
капітальний ремонт покрівель:
Капітальний ремонт покрівлі школи-інтернату №4
43.
200,0
(вул.М.Юнкерова,55)

Культура:
Школа естетичного виховання дітей:
капітальний ремонт фасадів:
Капітальний ремонт фасаду дитячої музичної
44.
школи №39 (вул. Ф.Максименка,18)
благоустрій території:
Влаштування відмостки дитячої музичної школи
45.
№39 (вул.Ф.Максименка,18)

88,4

181,6

Комунальна Корпорація «Київавтодор»
капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій:
1. просп. Мінський, 10
250,0
просп. М.Рокоссовського, 4- просп.
2.
250,0
М. Рокоссовського, 4-А
3. просп. Мінський, 2 – просп. Мінський, 4
250,0
4. вул. Полярна, 7 – просп. М. Рокоссовського, 3-В
250,0

Департамент житлово-комунальної інфраструктури
Комунальне підприємство «Київспецжитлоексплуатація»
капітальний ремонт електрощитових та електричних мереж:
1. Просп. М. Рокоссовського, 4-А
Комунальне підприємство «Київбудреконструкція»
Облаштування ігрових майданчиків:
1. вул. Ю.Кондратюка, 4-Б
2. просп. М.Рокоссовського, 3
3. вул. Ю.Кондратюка, 2-А
4. вул. Полярна, 5-А
Облаштування спортивних майданчиків:
1. Вул. Вишгородська, 54-Б
капітальний ремонт електрощитових та електричних мереж:
1. Вул. Кондратюка, 4-Б (5 під’їзд)

122,0

79,0
79,0
79,0
57,0
65,0
60,0

Департамент будівництва та житлового забезпечення
Комунальне підприємство «Житлоінвестбуд-УКБ»
Дошкільна освіта:
Капітальний ремонт ДНЗ №527
1.
(просп. М. Рокоссовського, 6-Б)
2. Капiтальний ремонт ДНЗ №135 (Мінське шосе, 8)

2812,5
2812,5

Комунальне об’єднання «Київзеленбуд»
капітальний ремонт парків і скверів,облаштування об’єктів благоустрою:
Капітальний ремонт парку культури та відпочинку
1.
2000,0
«Пуща-Водиця» (вул. Ф.Максименка)

Комунальне підприємство «Плесо»
капітальний ремонт елементів благоустрою зон відпочинку:
2. Зона відпочинку «Пуща-Водиця»
Загальна сума:

1490,0
29 944,2

 Використання коштів депутатського фонду.
 Допомога дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам:

№

Заклад

Школа І-ІІІ ступенів №29, кабінет
№39 (вул. П. Калнишевського, 3А)
Школа І-ІІІ ступенів №29, кабінет
2.
№3 (вул. П. Калнишевського, 3-А)
Школа І-ІІІ ступенів №29, кабінет
3. №21 (вул. П. Калнишевського, 3А)
Школа І-ІІІ ступенів №29, секція
4. карате (вул. П. Калнишевського, 3А)
Школа І-ІІІ ступенів №29, (вул. П.
5.
Калнишевського, 3-А)
Школа І-ІІІ ступенів №9 (просп.
6.
М. Рокоссовського, 5)
Школа №104 імені О. Ольжича
7.
(вул. Лісна, 28)
Школа №104 імені О. Ольжича
8.
(вул. Лісна, 28)
Школа №104 імені О. Ольжича
9.
(вул. Лісна, 28)
Спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат №4 (вул. М.
10.
Юнкерова, 55)
Підлітковий клуб «Мінський»
11.
(просп. М. Рокоссовського, 3-В)

1.

Вид придбання

Кошторисна
вартість з ПДВ
(грн.)

Стінка шкільна

12 509,00

Шафи дитячі, шафа для
одягу, стіл для вчителя

20 140,00

Стільці

8 850,00

Татамі

14 240,00

М’ячі футбольні, ракетки,
волани
М’ячі футбольні,
волейбольні,баскетбольні

9 375, 00
7 425,00

Радіосистема

5 958,00

Шахові столи та стільці

3 960,00

Килимове покриття

3 335,04

Радіосистема

5 958,00

Стінка шкільна

9 130,00

Загальна сума:

100 880,04

 Допомога Комунальному підприємству «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»:
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Адреса

просп. М.Рокоссовського, 3А
просп. М.Рокоссовського, 3В
просп. М.Рокоссовського, 4А
просп.М.Рокоссовського, 7

Вид придбання

Придбання
поштових скриньок
Придбання
поштових скриньок
Придбання
поштових скриньок
Придбання
поштових скриньок
просп.М.Рокоссовського, 8-А Придбання
поштових скриньок
вул. Ю.Кондратюка, 2
Придбання
поштових скриньок
просп. Мінський, 6-А
Придбання
поштових скриньок
просп. Мінський, 8-А
Придбання
поштових скриньок
вул. Полярна, 5
Придбання

Кількість
(шт.)

Кошторисна
вартість з ПДВ
(грн.)

214 шт.

21 040,0

214 шт.

21 040,0

144 шт.

14 320,0

223 шт.

21 840,0

32 шт.

3 216,0

216 шт.

21 480,0

216 шт.

21 280,0

54 шт.

5 580,0

162 шт.

16 740,0

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

вул. Полярна, 5-А
вул. К.Цісик, 51-А
вул. Новикова-Прибоя, 9
вул. Ф.Максименка, 6
вул. Ф.Максименка, 10
вул. Ф.Максименка, 12
вул. Ф.Максименка, 14
Вул. Лісна, 60-А
ЖЕД №514

поштових скриньок
Придбання
180 шт.
поштових скриньок
Придбання
24шт.
поштових скриньок
Придбання
40шт.
поштових скриньок
Придбання
71шт.
поштових скриньок
Придбання
118 шт.
поштових скриньок
Придбання
34 шт.
поштових скриньок
Придбання
34 шт.
поштових скриньок
Придбання
40 шт.
поштових скриньок
Придбання
електроінструментів
Загальна сума:

18 600,0
2 480,0
4 320,0
7 360,0
9 300,0
3 420,0
3 420,0
4 320,0
12 653,85
212 329,85

 Допомога найбільш незахищеним верствам населення:
№

Зміст

Надання матеріальної
1. допомоги малозабезпеченим
мешканцям м. Києва

Кількість чоловік,
які отримали
допомогу

Сума допомоги з урахуванням
ПДВ, збору та касового
обслуговування
(грн.)

209

235 746,64

ВЛАДИСЛАВ ТУРЕЦЬ

4 СОЛІДАРНІСТЬ
Б Л О К П Е Т РА П О Р О Ш Е Н К А

Р І Ч Н И Й

З В І Т

-

2 0 1 7

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
У СТОЛИЦІ З’ЯВИТЬСЯ НОВИЙ ПАРК
ВІДПОЧИНКУ НА ОЗЕРІ РЕДЬКИНЕ!
22 червня 2017 року на пленарному засіданні Київської міської ради депутати підтримали проект рішення про надання статусу парку земельній ділянці
на вул. Богатирській біля озера Редькине в Оболонському районі міста Києва.
«До мене, як до депутата Київради, неодноразово зверталися мешканці
Оболонського району стосовно благоустрою прибережної території озера
Редькине та облаштування там парку відпочинку», – зазначив співавтор даного
проекту рішення Владислав Турець.
«І відсьогодні у нас є юридичні підстави діяти! Так, попереду довгий та
складний шлях: впорядкувати підприємницьку діяльність, облаштувати інфраструктуру для якісного відпочинку людей і зберегти унікальну флору та фауну цієї екосистеми», – підкреслив ініціатор даного проекту рішення, депутат
Київської міської ради Владислав Михайленко.

ЄДИНА КОМАНДА – РЕАЛЬНІ СПРАВИ

ВЛАДИСЛАВ ТУРЕЦЬ
Р І Ч Н И Й

Друзі!
Для кожного з нас рік, що минає був сповнений важливими подіями та звершеннями, зустрічами та відкриттями, перемогами та досягненнями. Завдяки нашим спільним зусиллям в 2017
році зроблено багато добрих справ. Однак, це
лише невеличка частина нашої спільної роботи.
Переконані, що в прийдешньому році ми досягнемо ще більш вагомих результатів та здобутків.
Новорічні свята – це завжди нові мрії та плани, можливості та перспективи, надії та сподівання. Це вісники оновлення, які приносять у
кожну родину мир, спокій і злагоду, впевненість
у майбутньому.
Від щирого серця вітаємо Вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Бажаємо гармонії та
вдачі, взаєморозуміння, щастя та душевної рівноваги.
Нехай чарівні зимові свята подарують Вам
радісний настрій, приємні зустрічі та здійснення найзаповітніших мрій. Щедрою на здобутки
нехай буде життєва дорога, а в родинах завжди
панують злагода та любов.

Депутат Київської міської ради VIII скликання, обраний по виборчому
округу №70 (Мінський масив та Пуща-Водиця)
Заступник голови постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
Депутатські запити щодо:
-- ситуації, яка склалася у
сфері обслуговування ліфтів;
-- щодо проведення капітального ремонту доріг в ПущіВодиці;
-- щодо пошкодження асфальтного покриття по вул.
Квітки Цісик в Пущі-Водиці;
-- щодо занедбаного стану
будівлі за адресою: просп.
Маршала Рокоссовського, 2-А;
-- щодо пошкодження асфальтного покриття міжквар-

тального проїзду (від просп.
Маршала Рокоссовського,3
до просп. Маршала Рокоссовського, 3-В) на Мінському
масиві;
-- щодо пошкодження ділянки циркуляційної мережі гарячого водопостачання по
вул. Новикова-Прибоя, 9 в
Пущі-Водиці;
-- щодо перенесення пункту
прийому вторинної сировини
по вул. Петра Калнишевського, 1;

-- щодо неякісного проведен-

ня ремонту спортивних залів
школи І-ІІІ ступенів №29 Оболонського району міста Києва.
Рішення Київської
міської ради:
-- про створення парку відпочинку на вул. Богатирській (біля озера Редькине) в
Оболонському районі міста
Києва.

З повагою
Депутат Київської міської ради
Владислав Турець

РОБОТА НА ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ
ВИКОРИСТАННЯ
КОШТІВ ДЕПУТАТСЬКОГО ФОНДУ

ГОЛОС ГРОМАДИ

АДРЕСНИЙ ПЕРЕЛІК
Допомога
навчальним закладам:
-- Школа І-ІІІ ступенів №29,
кабінет №39 (вул. П.Калнишевського, 3-А) - cтінка
шкільна.
-- Школа І-ІІІ ступенів №29,
кабінет №3 (вул. П.Калнишевського, 3-А) – шафи
дитячі, шафа для одягу, стіл
для вчителя.
-- Школа І-ІІІ ступенів №29,
кабінет №21 (вул. П.Калнишевського, 3-А) – стільці.
-- Школа І-ІІІ ступенів №29,
секція карате (вул. П.Калнишевського, 3-А) – татамі.
-- Школа І-ІІІ ступенів №29,
(вул. П.Калнишевського, 3-А)
- м’ячі футбольні, ракетки,
волани.
-- Школа І-ІІІ ступенів №9
(просп. М.Рокоссовського,
5) - м’ячі футбольні, волейбольні, баскетбольні.
-- Школа №104 імені
О.Ольжича (вул. Лісна, 28) радіосистема.

ГРОМАДСЬКА
ПРИЙМАЛЬНЯ
Народного депутата України

Володимира Ар’єва
Депутата Київської міської ради

Владислава Турця

вул. Петра Калнишевського, 7,
корпус 6, офіс 978

телефон: (044) 362 82 35

Замовник: Турець В.В. Віддруковано: ТОВ “ІМІДЖ ПРИНТ”.
Наклад 1000 примірників. Відповідальний за друк: Турець В.В.

З В І Т

-- Школа №104 імені О.Оль-

жича (вул. Лісна, 28) - шахові
столи та стільці.
-- Школа №104 імені О.Ольжича (вул. Лісна, 28) - килимове покриття.
-- Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №4
(вул. М.Юнкерова, 55) радіосистема.
-- Підлітковий клуб
«Мінський» (просп. М.Рокоссовського, 3-В) - стінка
шкільна.
Допомога Комунальному
підприємству «Керуюча
компанія з обслуговування
житлового фонду
Оболонського району
м. Києва»:
Придбання
поштових скриньок:
-- просп. М.Рокоссовського, 3-А;
-- просп. М.Рокоссовського, 3-В;
-- просп. М.Рокоссовського, 4-А;
-- просп. М.Рокоссовського, 7;

--------------

просп. М.Рокоссовського, 8-А;
вул. Ю.Кондратюка, 2;
просп. Мінський, 6-А;
просп. Мінський, 8-А;
вул. Полярна, 5;
вул. Полярна, 5-А;
вул. К.Цісик, 51-А;
вул. Новикова-Прибоя, 9;
вул. Ф.Максименка, 6;
вул. Ф.Максименка, 10;
вул. Ф.Максименка, 12;
вул. Ф.Максименка, 14;
вул. Лісна, 60-А.

Придбання
електроінструментів:
-- ЖЕД №514.
Допомога
найбільш незахищеним
верствам населення:
-- Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим
мешканцям міста Києва –
203 мешканця.

Особистий прийом
громадян депутатами:
понеділок 10:30 - 12:30

(графік може змінюватися,
детальна інформація за телефоном)

Робота приймальні:
ПН-ПТ 10:00 – 18:00
Безкоштовна консультація
юристом:
середа 10:00 -12:00

ЄДИНА КОМАНДА – РЕАЛЬНІ СПРАВИ

Ніцу Юрій Георгійович
(директор школи №104
імені О.Ольжича)
2017 рік для нашої школи став
роком казкових перетворень. Те, про
що ми мріяли, втілилось у життя завдяки цілеспрямованій роботі депутата
Київради Владислава Турця, а саме:
триває капітальний ремонт санвузлів, придбано килимове покриття для
ігрової кімнати та шахові столи, завершується будівництво футбольного
майданчика.
Важко підібрати слова, якими
можна висловити щиру вдячність
Владиславу Володимировичу. В першу чергу, дякуємо за те, що у ці непрості часи наш депутат дарує людям
віру у здійснення мрій.
Переконані, що така плідна
співпраця буде продовжуватись й
надалі, а Владислав Турець разом зі
своєю чудовою, компетентною командою, як чарівники даруватимуть
людям бажання творити для дітей,
для своїх родин, для своєї країни!

Шевеленко Юлія Василівна
(Керівник ОСН «Будинковий
комітет Мінський проспект, 12»)

Харчук Анна Геннадіївна
(голова житлово-будівельного
кооперативу «Економіст-72»)

Наш
депутат
Київської
міської ради Владислав Турець
завжди відкритий для діалогу,
допомагає вирішувати соціально-економічні питання. Цьогоріч
Владиславом Володимировичем
було проведено величезну роботу на окрузі: ремонти під’їздів, заміна вікон, облаштування
прибудинкових територій, дитячих та спортивних майданчиків.
Завдяки його підтримці Мінський
масив отримав нове життя. Це
не лише домівка, а й маленький
куточок відпочинку для усіх його
мешканців.
Всі ми живемо в різних будинках, великих та малих , гарних
і не дуже. У кожного будинку свій
характер, своя культура, своя
ментальність, свої можливості.
Але всі ми разом одна велика
родина під назвою – Україна!

Протягом останніх років, дякуючи
Владиславу Турцю на Мінському масиві
були впроваджені проекти, спрямовані
на покращення соціальної інфраструктури Мінського масиву. Зокрема в 2017
році мешканці отримали приємні подарунки від нашого депутата – нові спортивні майданчики зі штучним покриттям.
Крім того, з перших днів роботи на
окрузі депутат Київради активно працює
над створенням належних умов для
навчання та виховання підростаючого
покоління. За поданням Владислава
Турця кошти з міського бюджету спрямовуються на проведення ремонтних
робіт майже у всіх навчальних закладах
нашого масиву.
Від щирого серця вітаємо Вас з
Новим роком та Різдвом Христовим!
Нехай 2018 рік буде щедрим і багатим
на радісні новини, а кожен день буде наповнений впевненістю, життєвим оптимізмом та благополуччям.

Кучук Світлана Юріївна
(директор школи І – ІІІ ступенів №9,
кандидат педагогічних наук )
Педагогічна, учнівська та
батьківська громади школи І – ІІІ
ступенів №9 Оболонського району міста Києва протягом останніх років отримують підтримку від депутата Київської міської
ради Владислава Турця.
Дуже важливою є його допомога у вирішенні питань фінансування ремонтних робіт у
навчальному закладі. За поданням Владислава Володимировича у 2017 році було проведено
капітальний ремонт спортивного
залу та ремонт внутрішніх мереж школи.
Адміністрація та батьківська громада школи висловлюють щиру вдячність Владиславу
Турцю за його добрі справи та
бажають в прийдешньому році
здійснити все задумане, втілити
в життя всі ідеї та плани!

Сидоренко Денис Олегович
(тренер клубу змішаних східних
єдиноборств «Грифон»)
Щира подяка Владиславу
Турцю від спортсменів, тренерів та
батьків клубу змішаних східних єдиноборств «Грифон» за турботу про
фізичний розвиток підростаючого
покоління, що дає бажання молодим тренерам професійно розвиватись. Питання спорту та дозвілля
молоді є пріоритетним напрямком
його роботи.
В 2017 році ми звернулися до
Владислава Володимировича за
допомогою у придбанні спортивних
татамі, з метою покращення тренувального процесу та зменшення
травмування маленьких спортсменів. Наш депутат з радістю допоміг
у вирішенні цього питання.
Команда «Грифон» бажає Владиславу Володимировичу невичерпної енергії, наснаги та натхнення на
подальші звершення.
З Новим Роком!!!
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СПОРТ
Капітальний ремонт
ігрових майданчиків:
-- дитячий садок №531
(вул. Полярна, 5-Б).
Капітальний ремонт
внутрішніх приміщень:
-- школа №29 (вул. П.Калнишевського, 3-А).

Ремонт внутрішніх приміщень
школи №104

Спортивний зал школи №9 - СТАЛО

Ремонт внутрішніх приміщень
школи №104

Капітальний ремонт
стадіонів та спортивних
майданчиків:
-- футбольне поле - школа
№104 ім. О.Ольжича
(вул. Лісна, 28);
-- багатофункційний спортивний майданчик з тренажерами - школа №29 (вул.
П.Калнишевського, 3-А).
Заміна вікон:
-- школа №29 (вул. П.Калнишевського, 3-А).
Капітальний ремонт
вхідних груп:
-- школа №29 (вул. П.Калнишевського, 3-А).

Ремонт внутрішніх приміщень
школи №29 - БУЛО

Ремонт внутрішніх приміщень
школи №29 - СТАЛО
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Спортивний зал школи №9 - БУЛО
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Капітальний ремонт місць
загального користування:
-- школа №104 ім.
О.Ольжича (вул. Лісна, 28).

Капітальний ремонт
спортивних залів та допоміжних приміщень:
-- школа №9 (просп. М.
Рокоссовського, 5).
Капітальний ремонт
інженерних мереж:
-- школа №29 (вул. П.Калнишевського, 3-А);
-- школа №104 ім. О.Ольжича (вул. Лісна, 28);
-- школа №9 (просп. М.
Рокоссовського, 5);
-- інтернат №21
(вул. Новікова-Прибоя, 11).
Придбання стільців
для актової зали:
-- школа №104 ім. О.Ольжича (вул. Лісна, 28).
Капітальний ремонт
покрівель:
-- школа-інтернат №4
(вул. М.Юнкерова, 55).

«Реконструкція футбольних майданчиків на
Мінському масиві – це унікальна ініціатива. У жодному
районі нашого міста немає аналогічного проекту
по створенню полів зі штучним покриттям, на яких
щоденно та безкоштовно можуть проводити своє
дозвілля, як діти, так і дорослі. Даним заходом
ми закладаємо ще одну цеглину до фундаменту
великого cпортивного майбутнього нашої столиці»,
– зазначив наш депутат Київської міської ради
Владислав Турець.

ТЕРМОСАНАЦІЯ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
(ПРОЕКТНІ РОБОТИ):
-- дитячий садок №527 (просп.

М. Рокоссовського, 6-Б);
-- дитячий садок №135
(Мінське шосе, 8).

РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКОЛИ №9

ЖИТЛОВИЙ ФОНД

РЕЗУЛЬТАТИВНІ КРОКИ У ВИРІШЕННІ ПИТАННЯ
ДОБУДОВИ ДО ШКОЛИ
Сьогодні школа І-ІІІ ступенів №9 Оболонського району міста Києва знаходиться у центрі
уваги. Адже у зв’язку з суттєвим збільшенням
кількості дітей на Мінському масиві в навчальному закладі виникла критична ситуація щодо
неможливості розміщення усіх школярів, які
хочуть реалізувати своє право на навчання за
місцем проживання.
Нині школа №9 приймає у свої обійми понад 1090 дітей (18 класів початкової школи та
19 класів старшої школи), коли лише п’ять років тому тут навчалося 420 школярів. Теперішня кількість учнів значно перевищує проектну
місткість навчального закладу. Внаслідок чого
навчально-виховний процес організовано в дві
зміни.
Неабияк стурбовані ситуацією, що склалася, адміністрація школи та батьківська громада,
одними з перших забили на сполох. У жовтні
2016 року вони звернулися до депутата Київ-

ської міської ради Владислава Турця за порадою та підтримкою.
Першим кроком у вирішенні питання добудови до школи був виступ Владислава Володимировича на сесії Київської міської ради з
депутатським запитом щодо виділення коштів з
бюджету міста Києва на 2017 рік для проведення робіт з проектування та будівництва.
«Найголовніше для нас, зробити все можливе, щоб учнівський та педагогічний колективи
мали найкращі умови для повноцінного навчання та відповідальної праці», - зазначив депутат
Київської міської ради Владислав Турець.
Відтак спільними зусиллями місцевої влади, адміністрації школи та батьківської громади
в бюджеті столиці на 2017 рік було передбачено
1мільйон 150 тисяч гривень на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію з прибудовою будівлі школи І-ІІІ ступенів №9
Оболонського району міста Києва.

Капітальний ремонт асфальтного
покриття міжквартальних проїздів та
прибудинкових територій:
-- просп. М.Рокоссовського, 6 - 6-Б;
-- просп. М.Рокоссовського, 4 - просп.
М.Рокоссовського, 4-А;
-- просп. Мінський, 2 - просп. Мінський, 4;
-- вул. Полярна, 7 - просп. М.Рокоссовського, 3-В.

Асфальтування пішохідної доріжки
просп. М.Рокоссовського, 6-6-Б

Асфальтування алеї
просп. М.Рокоссовського, 6-6-Б

Облаштування дитячих ігрових майданчиків:
-- просп. М.Рокоссовського, 4;
-- вул. П.Калнишевського, 1;
-- вул. П.Калнишевського, 3;
-- вул. Ю.Кондратюка, 4-Б;
-- просп. М.Рокоссовського, 3;
-- вул. Ю.Кондратюка, 2-А;
-- вул. Полярна, 5-А.
Облаштування спортивних майданчиків:
-- просп. М.Рокоссовського, 2 (футбольне поле);
-- вул. Полярна, 5-А (багатофункційний майданчик);
-- вул. Вишгородська, 54-Б.
Капітальний ремонт сходових клітин
із заміною вікон:
-- вул. Ю.Кондратюка, 4-А;
-- просп. М.Рокоссовського, 3-А;
-- просп. М.Рокоссовського, 3-Б;
-- просп. М.Рокоссовського, 4-А;
-- вул. Полярна, 5;
-- вул. Вишгородська, 10;
-- вул. Вишгородська, 4-А.

Облаштування дитячого майданчика
просп. М.Рокоссовського, 4-А

Поточний ремонт сходових клітин
просп. Мінський, 10 (під’їзд №1)

Капітальний ремонт електрощитових
та електричних мереж:
-- вул. Полярна, 5-А;
-- просп. М.Рокоссовського, 2;
-- просп. М.Рокоссовського, 10.
Капітальний ремонт інженерних мереж:
-- вул. Ф.Максименка, 10;
-- вул. Ф.Максименка, 6;
-- просп. Мінський, 10;
-- просп. Мінський, 10-А;
-- просп. М.Рокоссовського, 4-А;
-- просп. М.Рокоссовського, 3;
-- просп. М.Рокоссовського, 10;
-- вул. П.Калнишевського, 5.

Асфальтування прибудинкової території
просп. М.Рокоссовського, 4-А

ЄДИНА КОМАНДА – РЕАЛЬНІ СПРАВИ

Асфальтування міжквартального проїзду
вул. Полярна, 7 – просп. М.Рокоссовського, 3-В

ЄДИНА КОМАНДА – РЕАЛЬНІ СПРАВИ

Капітальний ремонт покрівель:
-- просп. М.Рокоссовського, 6-Б.

