
Шарій Володимир Васильович обраний депутатом Київської міської 
ради 8-го скликання по 37-му виборчому округу від політичної партії 
«Блок Петра Порошенка «Солідарність» 25 жовтня 2015 року.

До складу округу входять 41 багатоквартирний будинок. Будинки 
комунальної форми власності обслуговують дві житлово-експлуатаційні 
організації – ЖЕД-316, ЖЕД-318 та ЖЕД-319. На території розташовані 
3 дитячих навчальних закладів (ДНЗ № 165, ДНЗ № 222 та ДНЗ № 721), 
школи І-ІІІ-го ступенів № 320 та школа І-го ступеня № 311.

У міру сил Володимир Шарій опікується сусіднім виборчим 
округом № 38, який за результатами місцевих виборів залишився без 
представника у Київраді. До складу округу входять 35 багатоквартирних 
будинків. На території розташовані 4 дитячих навчальних заклади  
(ДНЗ № 421, ДНЗ № 9, ДНЗ «Оріяна» та СНВК «Усмішка»), школи І-ІІІ-го 
ступенів № 300, № 301, гімназія «Троєщина».

Приймальня розташована за адресою: вул. Милославська, 33-А, 
2-й поверх. Особистий прийом депутата – 1-а та 3-я п’ятниці місяця. 
Телефон – (044) 222-57-97.
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ВОЛОДИМИР ШАРІЙ
ЗВІТ ПРО РОБОТУ
ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8-ГО СКЛИКАННЯ
ПО 37-МУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ ЗА 2016-2017 РР.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ЗА ПЕРІОД 2016-2017 РР.

    
Шановні мешканці Деснянського району! Дякую Вам за 
висловлену довіру. Другий рік поспіль я представляю

Ваші інтереси у Київській міській раді. Кожен день докладаю 
усіх зусиль, щоб довести – Ваш голос не був марним. На 
сторінках цього звіту я підвів підсумки нашої співпраці та 
виклав усе, що вдалося зробити за цей час. Крок за кроком 
спільними зусиллями ми змінюємо наше місто на краще!

                                                                 Щиро Ваш – 
Володимир Шарій
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КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ■
МIЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДIВ ТА 
ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРIЙ 
ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ:
■ вул. Оноре де Бальзака, 98/29; 
■ вул. Будищанська, 6;
■ вул. Оноре де Бальзака, 83/2; 
■ вул. Будищанська, 4;
■ вул. Будищанська, 6-6-А;
■ вул. Милославська, 41/15;
■ вул. Милославська, 31;
■ вул. Милославська, 35;
■ вул. Милославська, 17-А.

РЕМОНТ ВХIДНИХ ГРУП 
■ вул. Милославська, 45
■ (2-й під’їзд);
■ вул. Милославська, 31;
■ вул. Милославська, 35.

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
СХОДОВИХ КЛIТИН:
■ вул. Милославська, 8;
■ вул. Милославська, 8-А;
■ вул. Милославська, 23;
■ вул. Милославська, 35 (6-й під’їзд);
■ вул. Милославська, 45;
■ вул. Оноре де Бальзака, 98/29
■ (2-й під’їзд);
■ вул. Будищанська, 4 (1-й під’їзд);
■ вул. Будищанська, 6-А (1-й під’їзд).
■ вул. Милославська, 35;
■ вул. Будищанська, 9/40 (3, 5 під’їзди);
■ вул. Оноре де Бальзака, 81/1
■ (1, 2 під’їзди);
■ вул. Оноре де Бальзака, 83/2
■ (1-4 під’їзди).

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРIВЕЛЬ:
■ вул. Милославська, 23;
■ вул. Милославська, 25; 
■ вул. Будищанська, 6

ЗАМIНА ВIКОН:
■ вул. Будищанська, 6; 
■ вул. Будищанська, 6-А;
■ вул. Будищанська, 9/40;
■ вул. Милославська, 17-А;
■ вул. Милославська, 23-А;
■ вул. Милославська, 23-Б
■ (38 округ);
■ вул. Милославська, 21-А; 
■ вул. Милославська, 31;
■ вул. Милославська, 35;
■ вул. Милославська, 23.

УТЕПЛЕННЯ ФАСАДIВ:
■ вул. Будищанська, 6 (кв. 4);
■ вул. Будищанська, 9/40 (кв. 91);
■ вул. Милославська, 19-А;
■ вул. Милославська, 25 (кв. 29); 
■ вул. Будищанська, 6;
■ вул. Милославська, 21-А;
■ вул. Оноре де Бальзака, 100/31.

ЗАМІНА ПОШТОВИХ
СКРИНЬОК:
■ вул. Милославська, 17;
■ вул. Милославська, 19;
■ вул. Милославська, 21;
■ вул. Милославська, 35;
■ вул. Милославська, 31;
■ вул. Будищанська, 6;
■ вул. Оноре де Бальзака, 83/2;
■ вул. Будищанська, 9/40.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 
(МОДЕРНІЗАЦІЯ)
ІНДИВІДУАЛЬНИХ 
ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ:
■ вул. Милославська, 12; 
■ вул. Милославська, 47;
■ вул. Милославська, 45; 
■ вул. Милославська, 41/15; 
■ вул. Милославська, 12-А;
■ вул. Милославська, 8-А.

Житловий фонд міста перебуває 
у вкрай занедбаному стані, що є 

найболючішою проблемою для киян. 
Багаторічна відсутність якісних послуг 
ЖКГ, необхідність капітального ре-, необхідність капітального ре-
монту під’їздів, дахів, мереж житло-
вих будинків або робіт з благоустрою 
будинків та прибудинкових терито- 
рій – саме з цими проблемними пи-
таннями найчастіше звертаються 
мешканці Деснянського району до 
приймальні Володимира Шарія. 

Саме тому кожного дня депутат 
докладає максимум зусиль для того, 
щоб 37-й та 38-й округи Деснянського 
району були максимально облашто-
ваними для зручного та комфортного 
проживання місцевих мешканців.

Загалом уже проведено великий 
масив роботи. Проте, судячи з прохань 
громадян, які постійно надходять 
на ім’я Володимира Васильовича, у 
майбутньому ще є чим зайнятися. 
Звісно, усі звернення розглядаються 
в обов’язковому порядку та поступово 
вирішуються.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ІНФРАСТРУКТУРА

Відремонтоване асфальтове покриття на вул. Милославська, 35Утеплення фасаду будинку по вул. Будищанська, 6 Енергозберігаючі вікна у будинку по вул. Будищанська, 9/40

ЗАГАЛОМ КОМАНДА ВОЛОДИМИРА ШАРІЯ ЗА ДВА РОКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОВЕЛА РІЗНІ ВИДИ РОБІТ ЗА НАСТУПНИМИ ОБ’ЄКТАМИ:
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КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЛIФТОВОГО ОБЛАДНАННЯ:
■ вул. Будищанська, 9/40
■ (7-й під’їзд – пасажирський);
■ вул. Милославська, 25
■ (1-й під’їзд – в/пасажирський, 
■ 2-й під’їзд – в/пасажирський,
■ 4-й під’їзд – в/пасажирський);
■ вул. Милославська, 31
■ (4-й під’їзд – пасажирський);
■ вул. Милославська, 31-Б
■ (3-й під’їзд – пасажирський);
■ вул. Милославська, 33
■ (1-й під’їзд – вантажний); 
■ вул. Милославська, 45
■ (2-й під’їзд – вантажний,
■ пасажирський);
■ вул. Милославська, 47
■ (2-й під’їзд – пасажирський);
■ вул. Милославська, 47-А
■ (1-й під’їзд – пасажирський);
■ вул. Оноре де Бальзака, 81/1
■ (1-й під’їзд – в/пасажирський);
■ вул. Оноре де Бальзака, 83/2
■ (1-й під’їзд – пасажирський,
■ 6-й під’їзд – пасажирський);
■ вул. Оноре де Бальзака, 92-А
■ (6-й під’їзд – в/пасажирський);
■ вул. Оноре де Бальзака, 98/29
■ (2-й під’їзд – вантажний,
■ 3-й під’їзд – пасажирський,
■ 4-й під’їзд – пасажирський);
■ вул. Марини Цвєтаєвої, 12
■ (1-й під’їзд – в/пасажирський,
■ 2-й під’їзд – в/пасажирський);
■ вул. Марини Цвєтаєвої, 14
■ (5-й під’їзд – в/пасажирський).

ВИСАДКА ДЕРЕВ ТА КУЩІВ:
■ вул. Милославська, 2;
■ вул. Милославська, 4;
■ вул. Милославська, 2В;
■ вул. Милославська, 8А 
■ (40 декоративних кущів);
■ вул. Оноре де Бальзака, 81/1.

ЗАВЕЗЕННЯ ЗЕМЛІ:
■ вул. Милославська 2-В (25 тонн);
■ вул. Милославська, 4 (20 тонн); 
■ вул. Оноре де Бальзака, 91/29
■ (20 тонн);
■ вул. Милославська, 2 (25 тонн);
■ вул. Милославська, 8А (10 тонн);
■ вул. Милославська, 41/15 (10 тонн);
■ вул. Милославська, 45 (20 тонн);
■ вул. Оноре де Бальзака, 81/1
■ (20 тонн);
■ вул. Оноре де Бальзака, 83/2
■ (60 тонн);
■ вул. Маяковського, 89А (20 тонн)
■ (38 округ).

ЗАВЕЗЕННЯ ПІСКУ:
■ вул. Милославська, 2Б;
■ вул. Милославська, 2В;
■ вул. Оноре де Бальзака, 81/1;
■ вул. Оноре де Бальзака, 87;
■ вул. Оноре де Бальзака, 89;
■ вул. Будищанська, 6А;
■ вул. Маяковського, 97/15;
■ вул. Милославська, 89А
■ (38 округ).

ВСТАНОВЛЕННЯ ЛАВОЧОК:
■ вул. Милославська, 4;
■ вул. Милославська, 17А;
■ вул. Оноре де Бальзака, 81/1.

ІНШЕ:
■ Допомога мешканцям 
■ новоствореного ОСББ на 
■ вул. Оноре де Бальзака, 89 
■ у включенні будинку до міської 
■ програми співфінансування 
■ 70/30; 
■ Допомога мешканцям
■ ЖБК «Октава-5», що на 
■ вул. Милославській, 37 у 
■ включенні будинку до міської ■ 
■ програми співфінансування 
■ 70/30;
■ Допомога у придбанні інвентарю 
■ (відра, лопати, дрібний інвентар) 
■ для ЖЕДу 318.

Біля будинку № 41/15 по вул. Милославській

Енергозберігаючі вікна у будинку по вул. Будищанська, 6-Авул. Оноре де Бальзака, 83/2

Нові вікна у будинку по вул. Милославська, 23-А

вул. Милославська, 2

Завезено грунт

Завезено пісок на дитячі майданчики

Ремонт покрівлі будинку по вул. Будищанська, 6
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На засіданні постійної комісії 
Київської міської ради з питань 

транспорту, зв’язку та реклами, яке 
відбулося 20 вересня 2017 року, члени 
комісії підтримали вказаний вище 
проект рішення та проголосували за 
виключення спортивного майданчика 
за адресою вул. Милославська, 6 
Деснянського району з переліку 

паркувальних майданчиків міста Києва. 
Директору Департаменту транспортної 
інфраструктури доручили взяти це 
питання під особистий контроль.

«Дякую всім колегам, які підтримали 
нас. Особливо вдячний всім активними 
мешканцям Троєщини, які щоденно 
виходили і захищали свій майданчик, 
які не відступили і готові до останнього 
відстоювати свої інтереси та законні 
права. Мешканцям, які сьогодні, 
попри власні справи, приїхали на 
комісію. Впевнений, що лише спільно 
ми можемо зробити наше місто ще 
кращим і комфортнішим», – зазначив 
Володимир Шарій.

Коротка хронологічна довідка про 
долю цього майданчика.

Ділянка, про яку йде мова, тривалий 
час використовується мешканцями 
мікрорайону в якості спортивного 
майданчика, де щоденно активно 
проводять дозвілля дітки різного віку, 
катаючись на роликових ковзанах, 
скейтах чи велосипедах. Подібних 
місць, де батьки можуть бути спокійні 
за життя та здоров’я дітей, адже 
майданчик огороджений парканом, 
поруч більше немає.

Суботнім ранком, 5 серпня 2017  
року, відбулася перша спроба облаш-
тування паркувального майданчика. 
Без попереднього обговорення та 
інформування мешканців, без доз-
вільних документів. Непрохані гості 
приїхали з наміром встановити паркан 
та почати облаштування паркувального 

майданчика. Люди, зро- 
зуміло, обурилися та 
викликали поліцію, пред-
ставника районного від- 
ділу контролю за благо-
устроєм та представника 
Департаменту благоуст-
рою та збереження при-
родного середовища 
міста Києва, що доз-
волило на певний час 
зупинити забудовника.

Протягом місяця від- 
булося ще декілька 
сутичок між представ-
никами забудовника та 
місцевими мешканцями, 
під час яких в сторону останніх 
лунали погрози, що стало причиною 
для викликів поліції, слідчої групи 
РВВС, представників Департаменту 
міського благоустрою. Роботи 
вдалося призупинити лише шляхом 
призупинення дії контрольної картки 
на тимчасове порушення благоустрою.

Піком цієї кризової ситуації стало 15 
вересня 2017 року, коли представники 
забудовника, окрім погроз, застосували 
фізичну силу. Намагалися будь якими 
методами захопити майданчик та 
чинити протистояння мешканцям, а 
вийшло на захист майданчика близько 
300-400 осіб. На жаль, того дня до 
всіх вищевказаних служб ще додалася 
швидка допомога. Мешканцями було 
організовано цілодобове, позмінне 
чергування.

ВОЛОДИМИР ШАРІЙ ДОПОМІГ ПОВЕРНУТИ 
СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК МЕШКАНЦЯМ
Депутат Київради Володимир 
Шарій подав проект рішення 
«Про внесення змін до таблиці  
№ 1 до додатка 5 рішення 
Київської міської ради від 23 
червня 2011 року № 242/5629 
«Про встановлення місцевих 
податків і зборів у м. Києві 
та акцизного податку», щодо 
виключення вул. Милославська, 6 
з переліку паркувальних 
майданчиків міста Києва.

■ вул. Милославська, 4
■ («Street Workout»);
■ вул. Онорк де Бальзака, 83/2
■ («Street Workout»);
■ вул. Марини Цвєтаєвої, 12 
■ («Street Workout»), 38 округ;

■ вул. Милославська, 33
■ («Street Workout»);
■ вул. Милославська, 23
■ («Street Workout»);
■ на території СШ № 320
■ (спортивний майданчик).

■ просп. Володимира
■ Маяковського, 97/15;
■ вул. Милославська, 23;
■ вул. Милославська, 31;

■ вул. Милославська, 31-Б;
■ вул. Милославська, 4;
■ вул. Будищанська, 6;
■ вул. Милославська, 33.

ДІТИ ТА СПОРТ

ВСТАНОВЛЕННЯ СПОРТИВНИХ КОМПЛЕКСІВ ОБЛАШТУВАННЯ IГРОВИХ ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКIВ

Новий спортивний комплекс «Street Workout» по вул. Оноре де Бальзака, 83/2 Облаштовано дитячий майданчик по вул. Милославська, 31-Б

На сьогоднішній день майданчик 
вже відвойовано законним шляхом, 
адже проект рішення щодо 
виключення з переліку паркувальних 
майданчиків міста Києва адресу 
вул. Милославська, 6, поданий 
Володимиром Шарієм, пройшов всі 
необхідні комісії та 28 листопада 2017 
року підтриманий на пленарному 
засіданні Київської міської ради.

«Хотілося б, щоб приклад 
небайдужих мешканців надихнув 
інших людей бути активнішими, 
повірити у власні сили. Так само, вірю, 
що ця історія надихне колег-депутатів 
бути чуйними. До свого району, 
його великих і малих проблем, до 
жителів, до довкілля. Адже всі ми – 
жителі одного міста. Нашого рідного 
міста», – прокоментував депутат.
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ДНЗ № 165 «ЗАБАВА» 
(ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 4-А):
■ Повна заміна вікон на нові 
■ енергозберігаючі.
■ Капітальний ремонт інженерних  
■ мереж.
■ Ремонт покрівлі.
■ Придбання пральної машини.
■ Придбання дитячих ліжок.
■ Придбання 143-х комплектів 
■ постільної білизни.
■ Придбання лінолеумного покриття 
■ для декількох навчальних груп.

ДНЗ № 721 
(ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 23-А):
■ Часткова заміна вікон на
■ нові енергозберігаючі. 
■ Придбання жалюзей для виховної 
■ групи № 13.
■ Придбання меблів та обладнання.

ДНЗ № 421 «ДИВОГРАЙ» 
(ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 86-А)
■ Придбання 30 шафок.
■ Придбання 5 дитячих лавок.

СДНЗ № 9 (ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 89-А)
■ Придбання килиму.
■ Придбання 29 подушок та 29 ковдр.

НВК «ДІАМАНТ»
(ВУЛ. РАДУНСЬКА, 46-А)
■ Придбання кухонного гарнітуру 
■ у групу «Метелик»

СЗШ № 300
(ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 93-Г)
■ Придбання лінолеумного покриття 
■ для навчальних класів.

СШ № 320  (ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 8):
■ Часткове встановлення нових 
■ енергозберігаючих вікон.
■ Допомога у ремонті навчального 
■ класу будівельними матеріалами.
■ Передано 15 парт та 30 стільців.
■ Придбання лінолеумного покриття 
■ для навчальних класів.
■ Шкільна дошка для 3-А класу.

СШ № 301
(ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 93-В)
■ Придбання проектора та екрану 
■ для кабінету географії.
■ Придбання лінолеумного покриття 
■ для навчальних класів.
■ Придбання шафок для зберігання 
■ речей для 1-А класу.

СШ № 311 (ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 27):
■ Часткове утеплення фасаду.
■ Часткова заміна вікон на нові 
■ енергозберігаючі.
■ Встановлення ергономічних 
■ дверей та вікон.
■ Переобладнання пральні на 
■ кабінет англійської мови.
■ Допомога у ремонті навчального 
■ класу будівельними матеріалами.
■ Передано 10 парт та 20 стільців.
■ Придбання 8 триярусних ліжок 
■ для дітей перших класів.

ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ СТУДІЯ «ТРОЄШКИ»
(ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 33-А):
■ Допомога в придбанні матеріалів.

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З 
ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ 
ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
(ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 10-А):
■ Придбання меблів та килимів.

Вони попросили замінити покриття 
підлоги  для 1-А класу, так як 

старе – постелене ще в 1992 році та 
вже виглядало не естетично і мало 
значні пошкодження. Володимир 
Васильович, як завжди, відгукнувся 
на звернення та допоміг батькам з 
ремонтом. Закупив та доставив в 
школу новий високоякісний лінолеум, 
щоб першачки почали нову четверть в 
новому відремонтованому класі.

А ще Володимир Шарій допоміг 
з ремонтом 6-му класу ЗОШ № 320, 
де надав всі необхідні будівельні 
матеріали. Закупив нові шафки і 
лавочки діткам групи «Дзвіночок», що 
в ДНЗ № 421.

Слід зазначити, що він завжди 
допомагає дитячим закладам, і не лише 
на його територіально-виборчому 
окрузі, а й тим, які знаходяться на 
округах, де немає представника 
громади – депутата.

«Хочу побажати щоб підростаюче 
покоління було здоровим та щоденно 
рухалось вперед до нових вершин 
в навчанні, нехай кожен день буде 
радісним та наповненим новими 
знаннями», – зазначив депутат.

ОПІКУЄМОСЯ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ
Адміністрація та батьківський 
комітет школи № 301 
Деснянського району міста 
Києва звернулись до депутата 
Київради Володимира Шарія з 
проханням допомогти зробити 
ремонт в одному з кабінетів, де 
навчаються першокласники.

ДОПОМОГА НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДАМ

За поданням депутата Київ-
ради Володимира Шарія до 

Програми соціального та еко-
номічного розвитку міста Києва 
на 2017 рік було внесено роботи 
по повній заміні старих вікон у 
дитячому садочку № 165, що 
на вул. Будищанській, 4-а на 
нові енергозберігаючі. До кінця 
року роботи по заміні вікон, 
облаштуванні підвіконь та відкосів 
мають бути виконані. 

«В дитячому садочку має бути 
тепло. Вікна, що були встановлені 
десятки років тому, вже не 
відповідають сучасним вимогам, 
вони зношені і вкрай неефек-
тивні в плані енергозбереження. 
Тривалий час вирішення цієї 
ситуації покладали на плечі 
батьків. Однак, в теперішній 
нелегкий час, для багатьох це 
стає непосильним тягарем. Тому 
я докладаю максимум зусиль 
для вирішення таких нагальних 
питань. Також в планах на весну 
2018 року повне утеплення 
фасаду садочку. Наші діти повинні 
знаходитися в комфортних умо-
вах», – прокоментував Володимир 
Шарій. 

Тривають роботи з повної 
заміни старих вікон на  
нові енергозберігаючі 
у ДНЗ № 165 на вул. 
Будищанській, 4-А У 
Деснянському районі.

ЗАБЕЗПЕЧУЄМО 
КОМФОРТНІ 
УМОВИ ДІТЯМ
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СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

Дитяче свято до Дня захисту дітей 
на Милославській, 4 (майстер-клас з 
Workout, конкурси, солодке свято з 
аніматорами).

Для дітей пільгових категорій,  
а саме дітей учасників АТО, сиріт, 
інвалідів, переселенців, із багатодітних 
родин забезпечення транспортом на 
екскурсію до Зоопарку XII Місяців 
с. Демидів, екскурсію на фабрику 
«Roshen» та Піцерію (майстер-клас), 
на екскурсію до Національного парку 
«Межигір’я». 

Допомога в організації проведення 
XIX фестивалю «Повір у себе» для 
дітей та молоді з функціональними 
обмеженнями Деснянського району.

Допомога  в організації свята 
присвяченого Дню Матері за участю 
дітей з функціональними обмеженнями 
Деснянського району.

Спортивні змагання «Тато, мама, я – 
спортивна сім’я», школи № 300, 301, 320.

Забезпечення транспортом дітей-
футболістів школи № 301 та 
тренерський склад для участі у 
спортивних змаганнях з футболу 
«Шкіряний м’яч» в м. Івано-Франківськ 
та м. Глухів Сумської області.

Школи № 301, 320 – організація участі 
шкіл у військово-патріотичних навчаннях 
«Я – патріот України» приуроченим до 
Дня Захисника України у прикордонній 
частині у Бортничах.

Спортивні змагання «Тато, мама, я – спортивна сім’я» Військово-патріотичні навчання «Я – патріот України», 
приурочені до Дня Захисника України

Володимир Шарій та діти-футболісти школи № 301,
учасники спортивних змаганнь «Шкіряний м’яч»

ПРОВЕДЕННЯ ДИТЯЧИХ ТА ШКІЛЬНИХ СВЯТ

Тому в цей день для мешканців 
спеціалізованого будинку для 

ветеранів війни та праці, громадян 
похилого віку та інвалідів, що на вул. 
Будищанській, 4 у Деснянському районі 
Володимир Шарій влаштував свято.

Дитячий хор «Ластівка» поздоровив 

присутніх співом, учні школи № 311 
підготували вірші та малюнки, а на-
родний ансамбль «Джерело» зачару-
вав мелодійними піснями.

Після концерту на всіх гостей чекав 
святковий фуршет.

«Бажаю щоб вас завжди оточували 
увагою і піклуванням близькі люди, 
тішили успіхами діти, внуки та 
правнуки. Міцного здоров`я, довгих 
років життя, сердечного тепла, любові 
та душевного спокою!» – привітав 
Володимир Васильович.

ВОЛОДИМИР ШАРІЙ ПРИВІТАВ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ
1 жовтня – Міжнародний день 
людей похилого віку. Україна, 
як повноправний член ООН, з 
1991-го року щорічно відзначає 
це свято.
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Святкування 25-річного ювілею школи № 301.  
В якості подарунку Володимир Шарій презентував 
снігоприбиральну машину.

Взяв участь у проведенні свята «Масляна» у  
СШ № 300 (просп. Маяковського, 93-Г та подарував 
школярам дошку). 

На Великдень депутат придбав та вручив «Великодні 
набори» дітям соціальних груп населення.

У День Перемоги привітав ветеранів Другої 
світової війни.

Володимир Шарій привітав педагогічні колективи 
шкіл з Днем вчителя (для СШ № 311 придбав квитки 
на театральну виставу, для СШ № 320 передав 
продукти для «солодкого столу»).

У День працівників житлово-комунального 
господарства привітання та подарунки (4 тримери) 
отримали працівники ЖЕД 316 та 319.

До Дня вихователя депутат придбав   
торти та привітав педагогічні колективи 
ДНЗ № 222, 165, 721.

На День людей похилого віку Володимир Шарій 
організував святковий концерт із залученням дітей, 
дитячого хору «Ластівка», хору «Троєщина», а також 
святковий фуршет для людей похилого віку.

День Святого Миколая привітання отримали усі 
вихованці ДНЗ № 165, 222 та 721, а також діти 
пільгових категорій. Близько 1200 діток отримали 
солодкі подарунки від Миколайчика.

ВІТАННЯ ЗІ СВЯТАМИ

Утравневі святкові дні до прий-
мальні депутата Київради Во-

лодимира Шарія запрошували 
ветеранів та інвалідів, які мешкають 
в Деснянському районі та вітали їх 

продуктовими наборами.
На контролі депутата знаходяться 

всі проблемні питання округу, яких 
дійсно немало. Для нього одним 
із пріоритетних питань є питання 
допомоги ветеранам та пенсіонерам. 
В приймальню вони завжди можуть 
звернутися за матеріальною до-
помогою, яку, у межах свого де-
путатського фонду, надає депутат. 
Загалом за два роки депутатської 
каденції понад 600 осіб, які опинилися 

у складних життєвих обставинах, 
отримали матеріальну допомогу.

«На превеликий жаль, з кожним 
прожитим роком все менше 
залишається серед нас ветеранів, тому 
я намагаюся приділяти їм максимум 
своєї уваги та турботи, надавати 
допомогу у вирішенні нагальних 
проблем. Адже саме ветеранам ми 
завдячуємо за наше мирне небо, за 
майбутнє, яке є у нас завдяки їм», –
зазначив Володимир Шарій.

ТУРБОТА ПРО ВЕТЕРАНІВ ТА ПЕНСІОНЕРІВ
Для багатьох з цих людей 
увага допомагає не так гостро 
відчувати самотність, а турбота 
і чуйність зігрівають їхні щирі і 
добрі серця.

Привітання педагогів з Днем вихователя

Свято Масляна

День працівника житлово-комунального господарства

Привітання дітей із Днем Святого Миколая

Привітати школу з 25-річчям 
завітав депутат Київради 

Володимир Шарій та звернувся 
до присутніх з теплими словами 
побажань добра, миру та творчих 
злетів. В якості подарунку депутат 
передав для потреб школи 
снігоприбиральну машину, яка  
сьогодні вже працює на території 
школи. Це значно полегшує 
роботу персоналу, що прибирає 
сніг та робить пересування учнів 
по території школи безпечним у 
зимовий період. 

Учні школи підготували 
святковий концерт, де показали 
свої таланти в різних напрямах. 
Адміністрація школи провела 
нагородження дипломами вчите-
лів за вклад в освіту. Завершилося 
свято загальним виконанням пісні 
«Україна колядує».

«Вітаю вас з ювілеєм! Школа  –  
це не тільки стіни. Насамперед, 
це – дух, пам’ять, традиції. Це 
педагоги, які щодня переступають 
поріг, сіючи зерна доброго, 
розумного та вічного. Щиро 
бажаю Вам міцного здоров’я, 
процвітання, натхнення та успіхів 
у важливій справі – виховання 
підростаючого покоління», – при- 
вітав працівників школи № 301 
депутат Київської міської ради 
Володимир Шарій.

У спеціалізованій 
школі № 301 пройшло 
загальношкільне свято 
«Зима прийшла, свято 
принесла». В цей же день 
навчальному закладу 
виповнилося 25 років  
з дня заснування.

ШКОЛА
В ДЕСНЯНСЬКОМУ
РАЙОНІ ВІДЗНАЧИЛА
ЮВІЛЕЙ
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(044) 222-57-97

ГРОМАДСЬКА 
ПРИЙМАЛЬНЯ

«Мешканці цього мікрорайону 
неодноразово зверталися до 

мене з тим, аби у «Милославичах» 
відкрили комунальний дитячий 
садочок, адже в мікрорайоні мешкає 
багато молодих сімей, багатьом 
із яких доводилося возити дітей у 
садочки в інших районах, – зазначив 
Віталій Кличко. – Ми купили цей 
садочок у забудовника мікрорайону, 
і тепер садок – комунальний, і діти 
потраплятимуть сюди за електронною 
чергою та виховуватимуться тут 
безкоштовно», – зазначив мер Києва 
під час відкриття садочка.

Віталій Кличко підкреслив, що при 
будівництві нових житлових масивів 
мешканці повинні отримувати усю 

необхідну інфраструктуру – дитячі 
садочки, школи, заклади охорони 
здоров’я.

«І я дуже радий, що в одному 
з найбільших районів столиці – 
Троєщині – відкривається новий 
сучасний дитсадок, до якого батьки 

із задоволенням віддаватимуть своїх 
дітей на виховання та навчання. А діти 
з радістю проводитимуть тут час», – 
сказав міський голова.

Мер Києва додав: якщо три роки тому 
черга у дитсадки Києва складала понад 
15 тис. дітей, то за три роки завдяки 

будівництву нових та реконструкції та 
збільшенню місць у існуючих садках 
вдалося зменшити її майже в три рази.

«І наше завдання – щоб через два 
роки черги до дитсадків у Києві взагалі 
не було. І ми працюємо над цим», – 
наголосив Віталій Кличко.

На сьогодні дитячий садок № 
362 повністю укомплектований, 
забезпечений педагогічним та технічним 
персоналом та готовий до прийому 
дітей.

За експертизою департаменту 
внутрішнього фінансового контролю 
та аудиту, вартість робіт з будівництва 
садочка – 71,5 млн грн.

Також додатково 2 млн 800 тис. 
грн з місцевого бюджету виділила 
районна адміністрація. За ці кошти 
у дитсадок придбали сучасне 
обладнання спортивної зали, кімнати 
психоемоційного розвантаження, 
ігротеки, приміщень харчоблоку та 
пральні, групових приміщень тощо.

Крім того, додатково близько 2 млн 
грн передав забудовник на придбання 
обладнання для садочка.

КЛИЧКО ВІДКРИВ НОВИЙ ДИТСАДОК НА 
ТРОЄЩИНІ, РОЗРАХОВАНИЙ НА 300 ДІТЕЙ

вул. Милославська, 33А, 
2-й поверх

facebook.com/
volodymyrsharii

Пн–Пт : 11:00–18:00

Звіт про діяльність депутата 
Київської міської ради VIII 
скликання по 37-му вибор-чому 
округу Володимира Шарія за 
2016-2017 рр. підготовлений на 
виконання вимог ст. 16 Закону 
України «Про статус депутатів 
міс-цевих рад».

Тираж:
10 000 примірників,
безкоштовно

Мер Києва Віталій Кличко 
відкрив комунальний 
дитячий садок № 362 
«Милославичі» на Троєщині. 
У новому дитсадку 
виховуватимуться майже 
300 дітей.


