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Маслова
Наталія Владиславівна

депутат Київської міської ради VIII скликання
Шановні мешканці Виноградаря!
Вже четвертий рік поспіль я маю
чудову можливість представляти
інтереси ввіреного мені округу, як
депутат Київської міської pади.
Ваша довіра це велика честь і
відповідальність!
Робота в моїй громадській
приймальні з кожним роком набирає обертів, люди приходять
із назрілими питаннями, із бажанням вирішити проблеми, як
загального характеру, так і особистого. Приходять за реальною
підтримкою та допомогою.
З самого першого дня приходу
до політики, я намагаюся руйнувати міфи про депутатську байдужість до людей.
Якщо в перший рік кількість
звернень до моєї приймальні була
невеликою, то сьогодні ми можемо спостерігати постійну щоденну взаємодію із мешканцями як
у особистому спілкуванні, так і
письмово.

Дуже надихає, що значна кількість людей звертаються не за допомогою, а з пропозицією допомогти нам – взяти участь у толоках, допомогти у заходах щодо
благоустрою району, тощо. Готовність мешканців допомагати
на волонтерських засадах це найвищий рівень довіри!
Роботи з кожним роком стає
більше. Але це в жодному разі не
дає мені права скласти руки або
виконувати її повільніше. Бо я
несу відповідальність за довіру тисяч киян, які мешкають на моєму
окрузі й не маю права Вас підвести.
Я хочу подякувати Вам за віру в
мене, бо тільки Ви надихаєте мене
на боротьбу та активну діяльність. Ваша небайдужість та співпраця надає мені ентузіазму на
подальші досягнення і сподіваюся на таку ж тісну взаємодію
з Вами і в році прийдешньому, та
на нові спільні перемоги!

Рік нещодавно розпочався,
але наша команда вже має безліч завдань і планів щодо покращення стану округу №80 в цілому
та, як наслідок, життя кожного
його мешканця. Найголовнішим
завданням найближчих років є
контроль будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену –
маємо зробити все, щоб вже у
2021 році завершилось будівництво станції «Проспект Правди», на
перетині проспекту Правди та вулиці Межовій.

Щиро дякую, всім хто підтримує мене, як місцевого депутата,
впродовж моєї діяльності! Тільки
спільними зусиллями ми маємо
змогу зробити наш район взірцем
благоустрою та добробуту в Києві!
З приємними спогадами про
здобутки минулого року та з оптимістичним поглядом та великими планами у майбутнє ми крокуємо разом у новий 2019 рік!

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТИ, ЩО БУЛИ ВИКОНАННІ У 2018 РОЦІ:
звернулися до
455 громадян
громадської приймальні
надано юридичних
100
консультацій мешканцям у
громадській приймальні
ПРОВЕДЕННЯ
КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ
АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ
ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ
ПРОЇЗДІВ
☑☑ просп. Правди, 68-А
☑☑ просп. Правди, 70-70-А
☑☑ просп. Правди, 68-Б, 68-В
☑☑ просп. Г. Гонгадзе, 32-Б, 32-В
☑☑ просп. Свободи, 17-Б
☑☑ просп. Василя Порика, 14, 14-Б

☑☑ просп. Правди, 70-Б
☑☑ просп. Свободи, 5

РЕМОНТНІ РОБОТИ
ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ
☑☑ просп. Василя Порика, 14
☑☑ просп. Правди, 68-Б
☑☑ просп. Правди, 70
☑☑ просп. Правди, 72

ЛІФТИ - ПРОЕКТНІ ТА РЕМОНТНІ
РОБОТИ
☑☑ просп. Свободи, 5
☑☑ просп. Свободи, 15/1
☑☑ просп. Свободи, 3
☑☑ просп. Свободи, 1-А

депутатських
300 направлено
звернень
громадян
160 малозабезпечених
отримали матеріальну

ЗАМІНА ВІКОН
☑☑ просп. В. Порика, 14-А
☑☑ просп. Правди, 68
☑☑ просп. Правди, 64, п. 10, 11
☑☑ просп. Свободи, 1-А, п.3
☑☑ просп. Правди, 35
☑☑ просп. В. Порика, 15-А, п.1-4
☑☑ просп. В. Порика, 14-Б

допомогу через депутатський фонд

особистих прийомів
24 проведено
громадян
громадян
118 малозабезпечених
отримали матеріальну
допомогу через програму Турбота

☑☑ просп. Правди, 37-Б
☑☑ просп. Свободи, 1/60
☑☑ просп. В. Порика, 14-Б

РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН
ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ
☑☑ просп. Свободи, 5

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЖБК
☑☑ просп. Гонгадзе, 32-З
☑☑ просп. Правди, 10
☑☑ просп. Правди, 37-А
☑☑ просп. Свободи, 2

УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЖИТЛОВИХ
БУДИНКІВ
☑☑ просп. Правди, 70-Б
☑☑ просп. В. Порика, 11-А
☑☑ просп. В. Порика, 11-Б
☑☑ просп. В. Порика, 3
☑☑ просп. Правди, 72

ПОКРІВЛЯ РУЛОННА ДЛЯ РЕМОНТУ
ДАХУ
☑☑ просп. Василя Порика, 12
☑☑ просп. Свободи, 1-А
ВСТАНОВЛЕННЯ САДОВИХ ЛАВ
☑☑ просп. Правди, 10-А
☑☑ просп. Правди, 76

ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК
☑☑ просп. Г. Гонгоадзе, 32-З
СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК WORKOUT
☑☑ просп. Правди, 64-Б

ДНЗ № 803, вул. Порика,14-В
☑☑ Заміна старих вікон
ДНЗ № 763, вул Порика,3Б
☑☑ Заміна старих вікон
☑☑ Придбання килиму
ЗНЗ № 242, пр. Правди, 64-Г
☑☑ парти, 2 інтерактивні дошки
☑☑ крісла мішки
☑☑ баскетбольні м’ячі
ШКОЛА ДИТЯЧИЙ САДОЧОК
«ДИВОЦВІТ», пр. Свободи, 3-А,
пр. Правди, 64-А
☑☑ комп’ютер, інтеракт. дошка
ДЮСШ № 4, пр. Правди, 64-Г
☑☑ спортивне обладнання
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НАТАЛІЯ МАСЛОВА

ГОЛОВА ЖІНОЧОГО КРИЛА
Окрім роботи на користь округа та міста, Наталія Владиславівна присвятила
себе зміцненню ролі жінки у політиці та у суспільстві в цілому, очолив з 2016
року «Жіноче крило», яка є ініціатором та організатором заходів:
Відкрита зустріч «Жінки – актриса, письменниця, телеведуча приходу до політики, після подій
лідерки» відбулася 30 березня та авторка багатьох телевізійних на Майдані. Актуальна тема «Жін-

Кожен рік Наталія проводить
Проведення тренінгу «Врадесятки
тренінгів, присвячених
хування питань ґендерної рівґендерній
рівності, на останньому
ності у політичній діяльності».
Ґендерна рівність та розширення прав і можливостей жінок –
це важлива умова забезпечення
всебічного, сталого розвитку суспільства та має першочергове значення для керівниці громадської
організації «Жіноче крило», Наталії Маслової.

з таких тренінгів учасники дізналися про роль жінок у політиці
та процесі ухвалення рішень, про
виклики й перспективи, про особисті історії успіхів і випробувань,
а також змогли отримати поради
від Наталії Владиславівни та поділитися особистим досвідом.

2018 року. Такі зустрічі – це можливість для всіх охочих та активних жінок отримати теоретичні
та практичні знання, поділитися
міфами й фактами про сильних, сучасних, успішних жінок, особистими історіями успіхів і випробувань,
обмінятися досвідом та ідеями.
Спікерами зустрічі виступили:
Уляна Пчолкіна – неймовірна дівчина. Попри втрачену можливість ходити, вона – перша в
Україні чемпіонка світу з карате серед людей з інвалідністю, фіналістка міжнародного конкурсу краси,
телеведуча та інструктор руху
«Групи активної реабілітації». Уляна розповіла учасницям зустрічі
про лідерство через волонтерство
та особисту історію розвитку в
цьому напрямку.
Сніжана Єгорова – яскрава особистість, мама 5-х дітей,

програм. Вона пройшла особистий нелегкий шлях, тому дала
учасницям чимало порад щодо жіночого лідерства.
Наталія Маслова – депутатка Киїради, засновниця громадської організації «Жіноче крило». Наталія родом з Донецька,
юрист-міжнародник за фахом. На
зустрічі поділилася своїм досвідом

ки в політиці: ґендерні стереотипи
та шляхи їх подолання» була надзвичайно цікава аудиторії. Наталія
Маслова з 2018 року є головним
спеціалістом відділу ґендерної
політики Управління з ґендерних
питань та взаємодії з громадськими організаціями інвалідів, ветеранів війни та праці Департаменту
соціальної політики.

Цим хлопцям усього 15-16 років, але нології інтегровані у міське середовище.
кий райони Києва, в яких також будуть відПІДТРИМКА ТА ПРИВІТАННЯ
А вже 6 січня 2019 року в Одесі хлопці криті жіночі секції по футболу.
ПЕРЕМОЖЦІВ КИЇВСЬКОГО ВІДБІРКОВОГО вони вже стали чемпіонами міста у такій, начебто «несерйозній» для дорослих темі. Бага- отримали перемогу у Гранд-фіналі турніру
У цьому і полягає робота Наталії МасТУРУ UKRAINIAN DOTA2 SCHOOL CUP
Голова «Жіночого крила» Наталія Маслова привітала з перемогою Київського відбіркового туру Ukrainian Dota2 School Cup
команду «Кomandagospadaboga».

то хто з дорослих каже, що ігри не потрібні,
але на нашу думку – поєднання гри, спорту і
науки допомагає дитячому мисленню розвиватися якнайшвидше!
Для нас є надзвичайно важливим виховувати нове покоління розумних громадян
та максимально розкрити потенціал дитини
у «цифрові часи». Разом з директором департаменту інформаційно – комунікаційних технологій в КМДА – Юрієм Назаровим, для цих
обдарованих дітей була проведена екскурсія
Київським Дата Центром з демонстрацією
останніх досягнень Smart City та, як IT-тех-

III КИЇВСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ
АУКЦІОН ДО ДНЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ
17 грудня 2018 року у Київському академічному драматичному
театрі на Подолі був проведений
Благодійний аукціон до Дня Святого Миколая, який уже 3-й рік
поспіль організовує ГО «Жіноче Крило» та її керівниця, депутат Київради Наталія Маслова.
15 лотів, особистий промоушен
мера Києва Віталія Кличка та 253
тисячі гривень для функціональної кімнати Святошинського інтернату для дітей інвалідів зібрано.

«Ukrainian School Dota2 Cup».

лової, як Голови «Жіночого крила» - робити
все задля досягнення гендерної рівності,
ВІДКРИТТЯ НОВОГО ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ
забезпечення рівних прав та можливостей і
В ДЮСШ «ЧЕМПІОН»
жінок і чоловіків в усіх сферах життя, вклюУ цій школі створені найкращі умови та чаючи спорт.
нові якісні поля для маленьких спортсменів,
і дуже важливо, що «Чемпіон» є однією з
перших комунальних шкіл в Києві, в яких
відкрито жіночу секцію футболу. Раніше
вони не мали змогу грати у футбол у ДЮСШ
на рівні із хлопчиками, та вже сьогодні
існують групи для наших майбутніх зірочок!
На черзі Святошинський та Деснянсь-

автографами, футбольна збірна –
м’яч. Особливий лот – хай-тек екскурсія Києвом з мером Віталієм
Кличко.
Учнями 5-Б класу СЗШ
№242 Подільського району турботливо були зроблені новорічні
прикраси для Третього щорічного Київського благодійного аук-

Лоти для аукціону надали зірки шоу-бізнесу та політики, зокрема Валерій Харчишин з гурту
«Друга Ріка» передав гітару з кліпу
«Дощ», футболіст і тренер Андрій
Шевченко – футболку з автографом, ведуча і шоувумен Василіса Фролова – окуляри, чарівна
Гайтана передала на благодійну
справу особливу футболку, баскетбольна збірна України –
спортивну
ід усього
одяка, в , учням
Щира п
а»
л
и
форму
з
р
очого к
ітньої
«Жін
ноосв
ої загаль
середнь оли №242 за
шк
ть!
та чуйніс
допомогу

ціону до Дня святого Миколая.
Кожен рік вони долучаються до
акції «Жіночого крила», а усі кошти з продажу змайстрованих
прикрас, направлені на покупку необхідного обладнання для
дітей Святошинського дитячого
будинку – інтернату.

Маємо надію, що з кожним
роком до Благодійного Аукціону до Дня Святого Миколая від
ГО «Жіноче Крило» долучатиметься все більше добродіїв,
об’єднаних спільною метою –
поділитися часткою свого серця,
любові й тепла з тими хто потребують цього найбільше.

ВІДКРИТТЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ
КІМНАТИ У СВЯТОШИНСЬКОМУ
ІНТЕРНАТІ.
А вже 28 лютого 2019 року
відбулося офіційне відкриття
функціональної кімнати для діточок – сиріт з інвалідністю Святошинського дитячого будинку –
інтернату для хлопчиків.
Обладнання для лікування

та реабілітації діток, для розвитку координації у просторі та фізкультурно – оздоровчої роботи
придбали за кошти зібрані на ІІІ
Благодійному аукціоні до Дня
Святого Миколая за ініціативи Наталії Маслової, керівниці
громадської організації «Жіноче
Крило». Нагадаємо, що в рамках
аукціону було зібрано 253 000
гривень, але і після завершення аукціону меценати продовжували надсилати кошти, яких
повністю вистачило для закупівлі
відповідного обладнання для
функціональної кімнати для двох
дитячих будинків: у Святошинському районі для хлопчиків та у
Дарницькому для дівчат, відкриття якого готуємо незабаром.

Звіт за 2018 рік. Наталія Владиславівна Маслова
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МЕТРО НА ВИНОГРАДАР
«Завдяки зусиллям команди депутатів
Подолу від «Солідарності» – метро на Виноградар бути! Спільними зусиллями з депутатами Олексієм Окопним, Валентином
Мондриївским та Вадимом Сторожуком
продовжуємо виконувати свої обіцянки!»
- так, на початку 2018 року, зазначила Наталія Маслова, після анонсування мером
Віталієм Кличко однієї с найочікуваніших
задач на рік – будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену на
Першому пленарному засіданні 2018 року.
На сьогоднішній момент будівництво
метро на Виноградар перейшло в активну
фазу робіт. Будівельні майданчики розгорнуті у двох точках – на вулиці Стеценка і на
перетині вулиць Межової та Північно-Сирецької. Згодом ця монтажна шахта прийме технологічне обладнання для прокладення тунелів. Перші пускові станції «Мостицька» і «Проспект Правди»
планують завершити у грудні 2021 року.
Презентував будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від
станції «Сирець» на житловий масив Виноградар, міський голова Віталій Кличко за участю Президента України Петра Порошенка.
Детальніше про те, що наразі відомо про
місце розташування станцій:
Станцію метро «Мостицька» побудують
як станцію глибокого закладення. Вона
буде знаходитися на розі вулиць Північ-

Межовій. Станція буде відрізнятися від всіх її попередниць. Оскільки вулиця Межова досить вузька, в рамках цього
проекту вперше в Києві мають намір використовувати технологію вертикальних тунелів – тобто, тунелі будуть дворівневими.
Станція метро «Проспект Правди» –
розташується на перетині проспекту Правди та вулиці Межовій.
Ця станція, як і всі наступні, буде негли-

бока та відкритого типу.
Наразі йде активна будівнича та паперова робота через те, що обидва будівельні
майданчики майбутніх станцій знаходяться на території парку-пам’ятника садового
мистецтва «Сирецький гай». Вони давно
були зарезервовані під перспективне метро, але у будь-якому випадку треба зробити дослідження екологічного впливу на
заповідний фонд. Також, важливий фронт
робіт – перенесення споруд, які потрапляю-

ть в пляму забудови. Там тільки нежитлові
будівлі: кафе на Північно-Сирецькій, гаражний кооператив на проспекті Правди,
і МАФи на його перетині з Межовою. Всіх
власників вже офіційно попередили. Компенсаційні механізми входять до складу
кошторису проекту та передбачені в законодавстві, тому що це соціально значущий
об’єкт.
Бюджет для першої черги складе близько 6 мільярдів гривень. У 2019 депутати
Київради планують виділити з міського
бюджету 500 млн. грн. Про це свідчить
стаття з прийнятого бюджету на наступний рік. Разом з тим, прем’єр-міністр
Володимир Гройсман заявив під час засідання уряду 18 грудня цього року, що на
будівництво лінії метро направить близько
2,5 млрд. грн.
На сьогоднішній момент все йде за
графіком: гроші на будівництво є, і підтримка на рівні держави теж відчутна.
Окрім перших двох станцій, міська влада
запланувала будівництво ще двох – «Виноградар» і «Маршала Гречко». Протяжність нової ділянки з 4-х станцій складе
майже 7,5 кілометрів. Також буде побудовано нове електродепо, оскільки довжина
лінії перевищує 20 км.
Після введення в експлуатацію нових
станцій, очікуваний пасажиропотік лінії
складатиме 34 тис. пасажирів за годину.

Станція «Проспект Правди»

Станція «Проспект Правди»

Станція «Мостицька»

Станція «Мостицька»
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СПОРТ ДЛЯ ВСІХ
СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК - WORKOUT

ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК
НА ГОНГАДЗЕ 32-З

Ще один сучасний спортивно − тренувальний майданчик з’явився на нашому
окрузі, що надає можливість займатися
спортом усім бажаючим мешканцям мікрорайону.

Ще одна перемога та радісна новина − на
окрузі у дворі будинку по вулиці Гонгадзе
32-З встановили чудовий, новий, екологічний дитячий майданчик.
Прогулянки та ігри з дітьми на дитячих
майданчиках − обов’язковий пункт у щоденному розкладі мам. Саме там діти дихають свіжим повітрям, розвиваються, набувають навичок спілкування з однолітками.
Дуже рада, що на нашому окрузі з’явився
ще один дитячий майданчик, де діти можуть безпечно грати зі своїми однолітками.
Дякую батькам і місцевим мешканцям за
поміч та схвальні відгуки! Працюю для Вас
та Ваших дітей!

НОВИЙ СТАДІОН ДЛЯ
УЧНІВ СЗШ № 242
Наша країна однією з перших отримала
від УЄФА статус «шість зірок» за розвиток масового футболу. Аналогічної звання
удостоєні лише сім європейських держав.
На жаль, реальна економічна ситуація в
країні диктує жорсткі умови, в тому числі і комерційним партнерам національної
федерації, які фінансують проекти. Стан
спортивних споруд, полів не завжди відповідають регламентним нормам.

Але є і добрі новини саме по нашому
округу.
Тепер, розпочинати новий день з фізичних вправ можна за адресою просп. Правди, 64-Б.
Спортивні майданчики несуть дуже важливу соціальну функцію, а саме покращення здоров’я та фізичного розвитку дітей та
молоді, популяризація здорового способу
життя.
Робимо спорт доступний для кожного!

Результати роботи минулого літа не можуть не радувати! За програмою UEFA
містом були виділені кошти на будівництво нового футбольного поля у СЗШ
№ 242 і вже з вересня учні почали тренування на спортивному майданчику, щоб
згодом перемагати у міських змаганнях та
прославляти наш Подільський район!
Моє бажання − щоб український футбол
мав більшу суспільну роль, аби наші діти
зростали з філософією здорового способу життя, бо головна соціальна функція
цієї діяльності – виховання здорового покоління.
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БОРОТЬБА ЗА СКВЕР

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 2
На жаль, сьогодні об’єкти благоустрою зеленого господарства комунальної
власності територіальної громади міста
Києва (парки, сквери, зелені зони) не
мають чітко визначених нормативних
меж.
Цей факт призводить до обставин,
при яких відсутній юридичний механізм
захисту від захоплення та зменшення
території парків, скверів, зелених зон
тощо.

Ще на початку минулого року, Наталія
Маслова, депутат Київради, подала про-

ект рішення про надання статусу зеленої
зони земельній ділянці, розташованій
на просп. Свободи, 2 (територія біля магазину АТБ) у Подільському районі м.
Києва.

Рішення було підтримано Київрадою
22 березня 2018 році. Але це було тільки
початком боротьби за збереження зеленої зони для мешканців.
Восени, не дивлячись на затвердження рішення здійснити організаційно-правові заходи щодо благоустрою
земельної ділянки на Свободи, 2, на місці майбутньої зеленої зони, почав рости
великий МАФ, потім почались бюрократичні проблеми з фінансуванням по
облаштуванню скверу.
Але, не зважаючи на всі перепони, через місяці боротьби, Наталія Маслова
змогла подолати усі перешкоди, та вже
в грудні виноградарці отримали нове
місце для відпочинку.

У оновленому сквері були встановлені
сучасні лавки та урни, висаджені дерева та кущі, вистелені доріжки з нової
бруківки. На фото Ви можете побачити всю історію створення нової зеленої
зони на Виноградарі – від МАФу до сьогодення.
Київ – це місто парків, одне з найзеленіших міст у світі! І одним з пріоритетів роботи депутатів Київради, ми
вважаємо відновлення зелених зон нашого міста і, зокрема, підпорядкованого
нам району. Зазначимо, що цього року
у Києві планують висадити понад 8
мільйонів квітів, майже 7 тисяч дерев та
47 тисяч кущів. Тільки за 2018-ий рік у
місті оновили 104 парки та сквери.
Дякуємо мешканцям району за
схвальні відгуки про нову зелену ділян-

ку у соціальних мережах! Ваша підтримка надає нам ентузіазму до подальшої
роботи у боротьбі за благоустрій нашого
округу.

Чекаємо, коли зазеленіє та можна буде
гуляти і насолоджуватися ще одним гарним міським сквером!

Чиста вода для мешканців Виноградаря
Кожна людина усвідомлює, що одним
із головних чинників її здоров’я є чиста
питна вода. Для Києва, як і для будь-якого
великого міста, завжди існувала проблема
питної води. І ця проблема вирішується,
зокрема, і за допомогою бюветів, які є в
багатьох районах міста. Бо кияни повинні
мати можливість вибору: пити хлоровану
воду з міської мережі, купувати недешеву
питну воду в магазинах чи скористатися чистою живою водою з артезіанських
свердловин.
Але, на жаль, багато з бюветних комплексів столиці не працюють та потребують капітального ремонту, чи досконало
не виконують своїх функцій через аварійний стан.

15 жовтня 2018 року на запит Наталїї
Масловоі було здійснено капремонт бюветного комплексу за адресою проспект
Правди, 66-68.
Цей бювет розташований між супермаркетом «Сільпо» за адресою просп. Правди,
66 і аптекою за адресою просп. Правди,
66А, навпроти дитячої поліклініки №2
Подільського району. Об’єкт обслуговує
велику кількість будинків і завжди збирає
чергу. Відремонтували насосну станцію,
поклали нову покрівлю та провели світло.
Тепер бюветний комплекс добре освітлений, тож вечірній збір води став комфортним та безпечним, а мешканці мають
змогу отримувати воду питної якості!

КОРИСНІ ТЕЛЕФОНИ НАШОГО ОКРУГУ
КОМУНАЛЬНІ СЛУЖБИ
КП "Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Подільського району
вул. Хорива, 36. тел. 425-21-35
Єдина диспетчерська служба
Подільського району
тел. 290-90-70
Дільниця №4
пр-т Г. Гонгадзе, 7-А. тел. 434-40-55 (33)
Центр обслуговування клієнтів Київгаз
вул. Білицька, 45. моб. (067) 239-30-93
Центр обслуговування клієнтів Київенерго
пр-т Свободи, 2-В. тел. 202-15-88
Гаряча лінія з питань житлово-комунального господарства.
тел. 15-57
Аварійна служба "Київводоканал"
тел. 15-81
Аварійна служба "Київенерго"
тел. 15-88

ПОЛІКЛІНІКИ ТА МЕДИЧНІ УСТАНОВИ ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ
ЗНЗ №242
Центральна районна поліклініка №4
пр-т Правди, 64-Г. тел. 433-57-95
вул. Мостицька, 9. тел. 460-26-83
Навчально-реабілітаційний центр №6
Центральна районна поліклініка №2
вул. Світлицького 31/7. тел. 434-57-66
пр-т Свободи, 22. тел. 434-57-77
Музична школа №12
Дитяча поліклініка №2
вул. Межова, 25. тел. 434-55-10
пр-т Правди, 64-А. тел. 434-75-28
Хореографічна школа №1
пр-т В. Порика, 3-А. тел. 434-80-88
Дитяча поліклініка №4
пр-т Свободи, 22. тел. 434-70-66
Школа-дитячий садок №25 "Первоцвіт"
пр-т В. Порика, 14-А. тел. 434-88-01
Пологовий будинок №2
ДНЗ №763
вул. Мостицька, 11. тел. 432-85-71
пр-т В. Порика, 3-Б. тел. 434-57-80
Пункт невідкладної медичної допомоги
ДНЗ №777
пр-т Свободи, 22. тел. 434-33-63
пр-т Свободи, 2-Б. тел. 434-30-85
вул. Мостицька, 9. тел. 460-09-42
ДНЗ №803 "Ладусі"
Пункт дитячої невідкладної медичної
пр-т В. Порика, 14-В. тел. 433-85-68
допомоги
ДНЗ №695 "Дивоцвіт"
пр-т Правди, 64-А. тел. 433-45-66
пр-т Свободи, 3-А. тел. 433-14-17

СОЦІАЛЬНІ УСТАНОВИ

ГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ

Відділення соціальної допомоги
Подільського району "Вітряні гори"
вул. Галицька, 7-13. тел. 462-03-79
Відділення соціальної допомоги
Подільського району "Побутові послуги"
вул. О. Бестужева, 32. тел. 433-42-40
Центр соціальних служб для молоді
Подільського району
вул. Мостицька, 20. тел. 460-99-64
14-та державна нотаріальна контора
Подільського району
пр-т Правди, 33. тел. 460-71-14

Подільське районне товариство
інвалідів "Єдність"
вул. Світлицького, 28-В, літ. Б
тел. 434-87-37, (067) 943-65-16
Рада ветеранів Подільського району
вул. Галицька, 13. тел. 60-01-17
Фонд допомоги інвалідам Чорнобиля
Подільського району
вул. Мостицька, 20. тел. (067) 978-70-54
Київська ТПО №3 УТОС
вул. Автозаводська, 5-А. тел. (097)587-92-72
Союз багатодітних сімей
Подільського району
пр-т Свободи, 10. тел. 460-83-64, 434-12-53

БІБЛІОТЕКИ
Бібліотека для дітей № 123
пр-т Свободи, 2-В. тел. 462-03-03
Бібліотека Дружби народів
пр-т Свободи, 15/1. тел. 434-30-22

СПОРТИВНІ КЛУБИ
Спорт-клуб Чемпіон
вул. Світлицького, 35-Б. тел. 434-41-25

Громадська приймальня Наталії Маслової: просп. Правди, 33, тел.+38 (044) 228-06-80, моб.+38 (073) 438-23-63

