ЛИСТОПАД 2018

МИХАЙЛО ТЕРЕНТЬЄВ:
«ЧИСТОТУ ТА ПОРЯДОК
РІДНОМУ МІСТУ!»
У 2014 та 2015 роках Ви виказали мені
велику довіру та честь представляти Вас
у Київській міській раді.
Кожного дня ми з командою працюємо
для того, щоб робити місто найкращим,
а завдяки вашій підтримці та активності
заплановане вдається втілити у життя.

ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗА ПЕРІОД: ЧЕРВЕНЬ 2014 РОКУ – ЛИСТОПАД 2018 РОКУ
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ГРОМАДЯН ЗВЕРНУЛИСЯ ДО
ГРОМАДСЬКОЇ ПРИЙМАЛЬНІ
НАДАНО ЮРИДИЧНИХ
КОНСУЛЬТАЦІЙ МЕШКАНЦЯМ

ПІДГОТОВЛЕНО
ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ
МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ГРОМАДЯН
ОТРИМАЛИ МАТЕРІАЛЬНУ ДОПОМОГУ

ВСТАНОВЛЕНО
ДОШОК ОГОЛОШЕНЬ
ТОН РОСЛИННОГО ҐРУНТУ
ЗАВЕЗЕНО НА ЗЕЛЕНІ ЗОНИ

ПРОВЕДЕНО КАПІТАЛЬНИХ
РЕМОНТІВ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ
ПРОВЕДЕНО РЕМОНТІВ
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НАПРАВЛЕНО
ДЕПУТАТСЬКИХ ЗВЕРНЕНЬ

ЖИТЛОВИХ БУДИНКИ,
ДЕ ЗАМІНЕНО ВІКНА
ВСТАНОВЛЕНО НОВИХ
ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ
ВСТАНОВЛЕНО НОВИХ
СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ
НОВИХ ПАРКАНЧИКІВ ВСТАНОВЛЕНО
ДЛЯ ОГОРОДЖЕННЯ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ
ТОН ПІСКУ ЗАВЕЗЕНО
В ПІСОЧНИЦІ

ПРОВЕДЕНО РЕМОНТ
АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ
ПРОВЕДЕНО
ТОЛОК
ГРИВЕНЬ ПЕРЕРАХОВАНО
ЗА ПОСЛУГИ ЖКГ
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ВСЬОГО ВИКОНАНО ДОРУЧЕНЬ
МЕШКАНЦІВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 75
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ОГОЛОШЕНО ТА ПІДТРИМАНО НА СЕСІЯХ
КИЇВРАДИ ДЕПУТАТСЬКИХ ЗАПИТІВ
ВСТАНОВЛЕНО ЗАГАЛЬНОБУДИНКОВИХ
ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКІВ
ВСТАНОВЛЕНО НОВИХ ПОШТОВИХ
СКРИНЬОК У БУДИНКАХ ОКРУГУ

ВСТАНОВЛЕНО ЛАВ
ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ
ПРОВЕДЕНО КРОНУВАНЬ ДЕРЕВ
НА ПОДВІР’ЯХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
ПРОВЕДЕНО КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ
ПІД’ЇЗДІВ ТА ВХІДНИХ ГРУП

ПРОВЕДЕНО РЕМОНТІВ
ҐАНКІВ (СХОДІВ)
КГ ЗІБРАНО
БАТАРЕЙОК

ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ
ПІДТРИМАНО В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ ПЕЧЕРСЬКА ТРИВАЄ!

БУДИНКИ, У ЯКИХ ЗДІЙСНЕНА ЗАМІНА ВІКОН

Новенькі вікна на Предславинській, 38
(вигляд зсередини)

АДРЕСИ БУДИНКІВ, У ЯКИХ ЗДІЙСНЕНА
ЗАМІНА ВІКОН:
■ вул. Івана Кудрі, 9;
■ вул. Івана Кудрі, 13/2;
■ вул. Івана Кудрі, 20Б;
■ вул. Івана Кудрі, 20А (ЗОШ №181);
■ вул. Івана Кудрі, 22;
■ вул. Івана Кудрі, 28/25;
■ вул. Івана Кудрі, 35Б;
■ вул. Івана Кудрі, 34;
■ вул. Івана Кудрі, 37;
■ вул. Івана Кудрі, 37А;
■ вул. Миколи Раєвського, 11;
■ вул. Миколи Раєвського, 25;
■ вул. Миколи Раєвського, 28;
■ вул. Миколи Раєвського, 34;
■ вул. Новогоспітальна,
■ (пров. Щорса) 5;
■ вул. Новогоспітальна,
■ (пров. Щорса) 5А;
■ вул. Іоанна Павла ІІ
■ (Патриса Лумумби), 7;
■ вул. Іоанна Павла ІІ
■ (Патриса Лумумби), 10/3;
■ вул. Іоанна Павла ІІ
■ (Патриса Лумумби), 15;
■ вул. Іоанна Павла ІІ
■ (Патриса Лумумби), 16;
■ вул. Іоанна Павла ІІ
■ (Патриса Лумумби), 19;
■ вул. Іоанна Павла ІІ
■ (Патриса Лумумби), 22;
■ вул. Василя Тютюнника
■ (Анрі Барбюса), 5;
■ вул. Василя Тютюнника

■ (Анрі Барбюса), 5А;
■ вул. Василя Тютюнника
■ (Анрі Барбюса), 11/2;
■ вул. Василя Тютюнника
■ (Анрі Барбюса), 32;
■ вул. Василя Тютюнника
■ (Анрі Барбюса), 47;
■ вул. Василя Тютюнника
■ (Анрі Барбюса), 49;
■ вул. Василя Тютюнника
■ (Анрі Барбюса), 56/2;
■ вул. Василя Тютюнника
■ (Анрі Барбюса), 58/1;
■ вул. Велика Васильківська, 67/7;
■ вул. Велика Васильківська, 71;
■ вул. Велика Васильківська, 85/87;
■ вул. Велика Васильківська, 89;
■ вул. Велика Васильківська, 95;
■ вул. Велика Васильківська, 97;
■ вул. Велика Васильківська, 111/113;
■ вул. Велика Васильківська, 129;
■ вул. Велика Васильківська, 131;
■ вул. Велика Васильківська, 145/1;
■ вул. Ковпака, 3;
■ вул. Ковпака, 4;
■ вул. Саперне поле, 26;
■ вул. Саперне поле, 26А;
■ вул. Саперне поле, 28;
■ вул. Саперне поле, 45;
■ вул. Євгена Коновальця (Щорса), 3;
■ вул. Євгена Коновальця (Щорса), 27;
■ вул. Євгена Коновальця (Щорса), 27А;
■ вул. Євгена Коновальця (Щорса), 29А;
■ вул. Євгена Коновальця (Щорса), 33;
■ вул. Євгена Коновальця (Щорса), 35;

■ вул. Євгена Коновальця (Щорса), 37;
■ бульв. Лесі Українки, 14;
■ бульв. Лесі Українки, 16;
■ бульв. Лесі Українки, 20;
■ бульв. Лесі Українки, 20/22;
■ бульв. Лесі Українки, 24Б;
■ вул. Івана Федорова, 1;
■ вул. Івана Федорова, 3;
■ вул. Івана Федорова, 6А;
■ вул. Івана Федорова, 9;
■ пров. Лабораторний, 4;
■ пров. Лабораторний, 22;
■ пров. Лабораторний, 24;
■ пров. Лабораторний, 26А;
■ вул. Предславинська, 14;
■ вул. Предславинська, 25;
■ вул. Предславинська, 30А
■ (Гімназія № 56);
■ вул. Предславинська, 38;
■ вул. Предславинська, 47;
■ вул. Предславинська, 49;
■ вул. Тверський тупик, 6/8;
■ вул. Тверський тупик, 9;
■ вул. Тверський тупик, 10;
■ вул. Тверська, 6;
■ вул. Академіка Філатова, 1/22;
■ вул. Глазунова, 4/47;
■ вул. Глазунова, 3, 4/47 (ДНЗ №228);
■ вул. Глазунова, 3;
■ вул. Чигоріна, 16;
■ вул. Чигоріна, 49;
■ вул. Чигоріна, 61;
■ вул. Чеська, 3;
■ вул. Лєскова, 6;
■ вул. Ділова (Димитрова), 6.

Проведена заміна вікон за адресою:
пров. Лабораторний, 24

Замінено вікна у будинку
по вул. Євгена Коновальця, 33

Проведена заміна вікон за адресою:
вул. Велика Васильківська, 131

Нові вікна та ремонт за адресою: вул. Євгена
Коновальця, 27А (вигляд зсередини)

Нові металопластикові вікна,
вул. Глазунова, 3
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РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ТА ПІД’ЇЗДІВ
РЕМОНТ ПІД’ЇЗДІВ ЗДІЙСНЕНО
ЗА АДРЕСАМИ:
■ вул. Євгена Коновальця (Щорса), 7/9;
■ вул. Євгена Коновальця (Щорса), 27А;
■ вул. Євгена Коновальця
■ (Щорса), 15/1;
■ вул. Велика Васильківська, 85/87
■ (2 під’їзд, 3, 4 під’їзди – 1 поверх);
■ вул. Велика Васильківська, 111/113
■ (1, 2, 3, 4 під’їзди);
■ вул. Велика Васильківська, 97;
■ вул. Велика Васильківська, 129;
■ вул. Велика Васильківська, 131;

■ вул. Василя Тютюнника
■ (Анрі Барбюса), 5;
■ вул. Василя Тютюнника
■ (Анрі Барбюса), 5А;
■ вул. Василя Тютюнника
■ (Анрі Барбюса), 56/2 (1, 2 поверхи);
■ бульв. Лесі Українки, 10А;
■ бульв. Лесі Українки, 14;
■ бульв. Лесі Українки, 16;
■ бульв. Лесі Українки, 16А;
■ бульв. Лесі Українки, 18А;
■ бульв. Лесі Українки, 20;
■ бульв. Лесі Українки, 20/22;

Проведено ремонт під'їздів за адресою: вул. Євгена
Коновальця (Щорса), 15, корпус 1

■ бульв. Лесі Українки, 24
■ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 під’їзди);
■ бульв. Лесі Українки, 24Б;
■ бульв. Лесі Українки, 28А;
■ вул. Тверський тупик, 6/8
■ (6 під’їзд);
■ вул. Івана Кудрі, 35Б;
■ вул. Іоанна Павла ІІ
■ (Патриса Лумумби), 16;
■ вул. Іоанна Павла ІІ
■ (Патриса Лумумби), 19;
■ вул. Немировича-Данченка, 16А;
■ вул. Саперне поле, 26А;

Ремонт під'їздів за адресою: вул. Василя Тютюнника
(Анрі Барбюса), 5А

■ вул. Саперне поле, 28;
■ вул. Новогоспітальна
■ (пров. Щорса), 5;
■ вул. Новогоспітальна
■ (пров. Щорса), 5А;
■ вул. Предславинська, 25;
■ вул. Лєскова, 6;
■ вул. Ковпака, 3;
■ вул. Ковпака, 4;
■ пров. Лабораторний, 22;
■ пров. Лабораторний, 24;
■ пров. Лабораторний, 24
■ ( Центр «Арт»).

Здійснено ремонт під'їздів за адресою:
пров. Лабораторний, 24

ПОШТОВІ СКРИНІ

вул. Новогоспітальна, 5

вул. Велика Васильківська, 71

ПОШТОВІ СКРИНІ:
■ вул. Академіка Філатова, 1/22;
■ вул. Велика Васильківська, 51;
■ вул. Велика Васильківська, 71;
■ вул. Велика Васильківська, 111/113,
■ (3 під’їзд);
■ вул. Велика Васильківська, 85/87
■ (3, 4 під’їзди);
■ вул. Велика Васильківська, 131;
■ вул. Глазунова, 4/47;
■ вул. Ковпака, 4 (1, 2, 3, 4 під’їзди);
■ пров. Лабораторний, 26А;
■ бульв. Лесі Українки, 16;
■ бульв. Лесі Українки, 17;
■ бульв. Лесі Українки, 19 (3 під’їзд);
■ бульв. Лесі Українки, 24 (2 під’їзд);
■ вул. Предславинська, 51;
■ вул. Миколи Раєвського, 28;
■ вул. Саперне поле, 26;
■ вул. Саперне поле, 26А;
■ вул. Саперне поле, 28 (1,2,3 під’їзди);
■ вул. Євгена Коновальця (Щорса), 3
■ (2 під’їзд);
■ вул. Євгена Коновальця (Щорса), 15,
■корпус 1 (2 під’їзд);

■ вул. Євгена Коновальця (Щорса), 7/9;
■ вул. Василя Тютюнника
■ (Анрі Барбюса), 5;
■ вул. Василя Тютюнника
■ (Анрі Барбюса), 5А;
■ вул. Василя Тютюнника
■ (Анрі Барбюса), 32;
■ вул. Василя Тютюнника
■ (Анрі Барбюса), 47;
■ вул. Василя Тютюнника
■ (Анрі Барбюса), 49;
■ вул. Василя Тютюнника■

(Анрі Барбюса), 56;
■ вул. Іоанна Павла ІІ
■ (Патриса Лумумби), 13;
■ вул. Іоанна Павла ІІ
■ (Патриса Лумумби), 16;
■ вул. Іоанна Павла ІІ
■ (Патриса Лумумби), 19;
■ вул. Іоанна Павла ІІ
■ (Патриса Лумумби), 20;
■ вул. Тверський тупик, 6/8 (6 під’їзд);
■ вул. Тверський тупик, 10 (6 під’їзд);
■ вул. Новогоспітальна
■ (пров.Щорса), 5.

пров. Лабораторний, 26А

бульв. Лесі Українки, 17

РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ
РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЗДІЙСНЕНО
ЗА АДРЕСАМИ:
■ вул. Іоанна Павла II
■ (Патриса Лумумби), 14 (ЗОШ № 47);

■ вул. Миколи Раєвського, 25;
■ бульв. Лесі Українки, 24Б;
■ вул. Предславинська, 30А
■ (ЗОШ № 56);

■ вул. Предславинська, 38;
■ вул. Предславинська, 51;
■ бульв. Лесі Українки, 21В
■ (ДНЗ № 731);

■ вул. Івана Федорова, 2
■ (Гімназія «Успіх»);
■ вул. Тверська, 6;
■ вул. Саперне поле, 28.
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РОСЛИННИЙ ГРУНТ

Завезений грунт за адресою: вул. Василя
Тютюнника (Анрі Барбюса), 58

РОСЛИННИЙ ГРУНТ ЗАВЕЗЕНО
ЗА НАСТУПНИМИ АДРЕСАМИ:
■ вул. Арсенальна, 15;
■ вул. Анрі Барбюса
■ (Василя Тютюнника), 56;
■ вул. Анрі Барбюса
■ (Василя Тютюнника), 58/1 (2 рази);
■ вул. Анрі Барбюса
■ (Василя Тютюнника), 22/26;
■ вул. Велика Васильківська, 129;
■ вул. Велика Васильківська, 145/1;
■ вул. Івана Кудрі, 28/25;
■ вул. Івана Кудрі, 37;
■ вул. Івана Кудрі, 38;
■ пров. Лабораторний, 4 (2 рази);
■ пров. Лабораторний, 26А;
■ бульв. Лесі Українки, 13;

■ бульв. Лесі Українки, 24;
■ бульв. Лесі Українки, 30А;
■ вул. Немировича-Данченка, 14/13;
■ вул. Іоанна Павла ІІ
■ (Патриса Лумумби), 10, корпус 2;
■ вул. Іоанна Павла ІІ
■ (Патриса Лумумби), 16;
■ вул. Предславинська, 38 (2 рази);
■ вул. Предславинська, 47;
■ вул. Предславинська, 49;
■ вул. Раєвського, 34;
■ вул. Тверська, 6;
■ вул. Тверський тупик, 6/8;
■ вул. Чигоріна, 55;
■ вул. Чигоріна, 59;
■ вул. Чигоріна, 61;
■ вул. Чигоріна, 59А.

Завезено рослинний грунт за адресою:
пров. Лабораторний, 26А

ЛАВИ ТА ПАРКАНЧИКИ
НОВІ ЛАВИ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ
ВСТАНОВЛЕНО ЗА АДРЕСАМИ:
■ вул. Василя Тютюнника
■ (Анрі Барбюса), 5;
■ вул. Василя Тютюнника
■ (Анрі Барбюса), 5А;
■ вул. Василя Тютюнника
■ (Анрі Барбюса), 5Б;
■ вул. Василя Тютюнника
■ (Анрі Барбюса), 47;
■ вул. Василя Тютюнника
■ (Анрі Барбюса), 49;
■ вул. Арсенальна, 15;

■ вул. Велика Васильківська, 129;
■ вул. Ковпака, 4;
■ вул. Петра Болбочана
■ (Каменєва), 4;
■ бульв. Лесі Українки, 14;
■ бульв. Лесі Українки, 18А;
■ бульв. Лесі Українки, 28А;
■ вул. Іоанна Павла ІІ
■ (Патриса Лумумби), 13;
■ вул. Іоанна Павла ІІ
■ (Патриса Лумумби), 14 (ЗОШ №47);
■ вул. Іоанна Павла ІІ
■ (Патриса Лумумби), 23/35;

■ вул. Предславинська, 25;
■ вул. Предславинська, 30/11;
■ вул. Омельяновича-Павленка
■ (Суворова), 15;
■ вул. Тверський тупик, 10;
■ вул. Євгена Коновальця
■ (Щорса), 15, корпус 3;
■ вул. Глазунова, 3.
ПАРКАНЧИКИ ВСТАНОВЛЕНІ
ЗА АДРЕСАМИ:
■ вул. Василя Тютюнника
■ (Анрі Барбюса), 5;

■ вул. Василя Тютюнника
■ (Анрі Барбюса), 5А;
■ вул. Велика Васильківська, 111/113;
■ вул. Івана Кудрі, 38Б;
■ вул. Предславинська, 25;
■ вул. Предславинська, 34;
■ вул. Предславинська, 38;
■ вул. Чигоріна, 49;
■ вул. Євгена Коновальця (Щорса), 7/9;
■ вул. Євгена Коновальця
■ (Щорса), 15, корпус 1;
■ вул. Євгена Коновальця
■ (Щорса), 15, корпус 3.

БЛАГОУСТРІЙ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ
Навесні мешканці почали активно звертатися до моєї громадської приймальні з питань благоустрою.
І справді, це найкраща пора року, аби готувати рідний двір до літніх барв.

Н

а виконання звернень було виконано комплекс робіт по ряду адрес
у Печерському районі. Так, у дворі
будинку на вул. Предславинській,
38 був здійснений ямковий ремонт
асфальтного покриття, ремонт вхідних
сходів, були пофарбовані вхідні двері
та додатково елементи – лави для

відпочинку, поручні вхідної групи.
Завезено пісок на дитячий майданчик
та рослинний грунт на прибудинкову
територію. У ході робіт мешканці
активно підключалися до процесу,
висаджували квіти та надавали
всебічну допомогу, чим показали
справжню єдність та бажання до

позитивних змін.
Отож, кожного дня моя команда
спільно з мешканцями працює задля
того, аби забезпечити чистоту та
порядок у рідному місті! Чекаю на
Ваші пропозиції та побажання щодо
благоустрою у весняний період 2019
року!

Квітуча краса висаджена мешканцями
в день благоустрою

Вивантаження рослинного грунту у рамках дня благоустрою,
вул. Предславинська, 38

Ямковий ремонт у рамках дня благоустрою,
вул. Предславинська, 38

Мешканці не залишилися осторонь
і надавали всіляку допомогу
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АСФАЛЬТУВАННЯ
Відновлення дорожнього покриття міжквартальних проїздів та на
прибудинкових територіях продовжуються
ЯМКОВИЙ РЕМОНТ
АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ:
■ вул. Василя Тютюнника
■ (Анрі Барбюса), 5, 5А;
■ вул. Велика Васильківська, 43;
■ вул. Велика Васильківська, 131;
■ вул. Госпітальна, 24;
■ пров. Лабораторний, 26А;
■ вул. Предславинська, 34;
■ вул. Предславинська, 38;
■ вул. Саксаганського, 15;
■ вул. Федорова, 1;
■ вул. Чигоріна, 59;
■ вул. Шота Руставелі, 30А;
■ вул. Новогоспітальна
■ (пров. Щорса), 5А;
■ вул. Євгена Коновальця
■ (Щорса), 15, корпус 1;
■ вул. Євгена Коновальця
■ (Щорса), 15, корпус 2;
■ вул. Євгена Коновальця
■ (Щорса), 17;
■ вул. Євгена Коновальця
■ (Щорса), 27;
■ бульв. Лесі Українки, 16;
■ бульв. Лесі Українки, 17/19;
■ бульв. Лесі Українки, 20;
■ бульв. Лесі Українки, 20/22;
■ бульв. Лесі Українки, 24Б
■ бул. Іоанна Павла ІІ
■ (Патриса Лумумби), 16.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ:
■ вул. Петра Болбочана
■ (Командарма Камєнєва), 4;
■ вул. Петра Болбочана
■ (Командарма Камєнєва), 4А;
■ пров. Лабораторний, 4;
■ пров. Лабораторний, 24;
■ бульв. Лесі Українки, 30;
■ бульв. Лесі Українки, 24А;
■ бульв. Лесі Українки, 28А;
■ вул. Мечникова, 4, 6;
■ вул. Немировича-Данченка, 16А;
■ вул. Предславинська, 29;
■ вул. Тверський тупик, 9;
■ вул. Федорова, 3;
■ вул. Федорова, 9;
■ вул. Євгена Коновальця
■ (Щорса), 27;
■ вул. Предславинська, 12;
■ вул. Предславинська, 25;
■ вул. Предславинська, 51;
■ вул. Василя Тютюнника
■ (Анрі Барбюса), 5Б;
■ вул. Німецька (проїзд від
■ вул. Великої Васильківської до
■ вул. Предславинської);
■ вул. Іоанна Павла ІІ
■ (Патриса Лумумби), 13;
■ вул. Іоанна Павла ІІ
■ (Патриса Лумумби), 23/35.

СПОРТ ДОСТУПНИЙ
КОЖНОМУ!

Спортивне свято по вул. Предславинській, 38

ВСТАНОВЛЕНО СПОРТИВНІ
КОМПЛЕКСИ ЗА АДРЕСАМИ:
■ бульв. Лесі Українки, 5А;
■ бульв. Лесі Українки, 19;
■ бульв. Лесі Українки, 20/22;
■ бульв. Лесі Українки, 24 (2);
■ бульв. Лесі Українки, 28А;
■ вул. Предславинська, 38;
■ вул. Предславинська, 49;
■ вул. Саперне поле, 26;
■ вул. Чигоріна, 61А;
■ вул. Євгена Коновальця (Щорса), 7/9;
■ вул. Василя Тютюнника
(Анрі Барбюса), 56/2;
■ бульв. Марії Приймаченко, 3;
■ вул. Пилипа Орлика, 24/1;
■ вул. Госпітальна, 24;
■ вул. Петра Болбочана (Каменєва), 4А;

■ вул. Новогоспітальна

(пров. Щорса), 5А;
■ вул. Іоанна Павла ІІ
(Патриса Лумумби), 19;
■ пров. Лабораторний, 4;
■ вул. Велика Васильківська, 145/1.

Відкриття нового універсального майданчику
бульв. Лесі Українки, 24

ДІТЯМ – КРАЩЕ МАЙБУТНЄ!
Капітальний ремонт прибудинкової території пров. Лабораторний, 24

Відремонтоване асфальтне покриття за
адресою А. Барбюса (В. Тютюнника), 5Б

Капітальний ремонт асфальтного покриття
вул. Іоанна Павла ІІ, 23/35

НОВІ ДИТЯЧІ КОМПЛЕКСИ
ВСТАНОВЛЕНО ЗА АДРЕСАМИ:
■ вул. Василя Тютюнника
■ (Анрі Барбюса), 5Б;
■ вул. Василя Тютюнника
■ (Анрі Барбюса), 56;
■ вул. Велика Васильківська, 67/7;
■ вул. Велика Васильківська, 101;
■ вул. Велика Васильківська, 129;
■ вул. Велика Васильківська, 131;
■ вул. Івана Кудрі, 37;
■ вул. Івана Кудрі, 38-38Б;
■ пров. Лабораторний, 4;
■ пров. Лабораторний, 24;
■ бульв. Лесі Українки, 3;
■ бульв. Лесі Українки, 6;
■ бульв. Лесі Українки, 14;
■ бульв. Лесі Українки, 19;
■ бульв. Лесі Українки, 20/22;
■ бульв. Лесі Українки, 21В
■ (ДНЗ № 731);
■ бульв. Лесі Українки, 24;
■ бульв. Лесі Українки, 24А
■ (ДНЗ № 143);
■ вул. Предславинська, 12;

■ вул. Предславинська, 38;
■ вул. Предславинська, 49;
■ вул. Тверський тупик, 6/8;
■ вул. Тверський тупик, 10;
■ вул. Саперне Поле, 28;
■ вул. Іоанна Павла ІІ
■ (Патриса Лумумби), 7;
■ вул. Федорова, 1;
■ вул. Чигоріна, 61 (ДНЗ № 457);
■ вул. Чигоріна, 61А;
■ вул. Миколи Раєвського, 28;
■ вул. Миколи Раєвського, 34;
■ вул. Євгена Коновальця
■ (Щорса), 15, корпус 1;
■ вул. Новогоспітальна
■ (пров. Щорса), 5А;
■ вул. Тверська, 6;
■ вул. Глазунова, 3;
■ вул. Петра Болбочана
■ (Каменєва), 4;
■ вул. Немировича-Данченка, 16А;
■ бульв. Дружби народів, 7А
■ (ДНЗ № 325);
■ вул. Івана Федорова, 6А
■ (ДНЗ № 728).
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ЮРИДИЧНА
ДОПОМОГА
МЕШКАНЦЯМ
ПЕЧЕРСЬКОГО
РАЙОНУ
Кожен громадянин впродовж
життя зустрічається з
питаннями, для вирішення
яких необхідна юридична
консультація досвідченого
фахівця.

З

метою допомогти у вирішенні
найрізноманітніших питань,
працівниками моєї громадської
приймальні щоденно надаються
безкоштовні первинні юридичні
консультації!
Не можна недооцінювати
важливість юридичної допомоги,
особливо перед тим, як прийняти
важливе рішення. Юрист може
допомогти вирішити не тільки вже
виниклу проблему, а і застерегти
від незручностей у майбутньому.
За період роботи моєї
громадської
приймальні
було надано близько півтори
тисячі грунтовних юридичних
консультацій.
Щодня я маю можливість
відчувати вдячність людей, які
отримують юридичну підтримку,
оскільки підхід до кожної людини
та проблеми у моєї команди
індивідуальний і це є запорукою
успіху у вирішенні питань.

Для запису на юридичну
консультацію звертайтеся
будь-ласка за телефоном:
451-52-64. Моя команда
завжди рада допомогти!
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ПЛАТІЖКИ ЗА НЕЯКІСНІ ПОСЛУГИ
МАЮТЬ БУТИ ПЕРЕРАХОВАНІ!
Це чітка позиція Київського міського голови Віталія Кличка та міської влади. Відповідно до Закону України
«Про житлово-комунальні послуги» споживач має право на отримання якісних та своєчасних послуг.
У Печерському районі виявлені непоодинокі факти порушення щодо послуг з утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій ненадання або надання їх не в повному обсязі.

П

остановою
Кабінету
міністрів
України від 11 грудня 2013 року
№ 970 «Про затвердження порядку
проведення перерахунку розміру плати
за послуги з утримання будинків і
споруд прибудинкових територій у
разі перерви в їх наданні, ненадання
або надання не в повному обсязі»
встановлено чіткий механізм контролю
та повернення коштів за не надані,
неякісно надані та надані не в повному
обсязі послуги з утримання будинків і
прибудинкових територій.
Якщо Ви незадоволені послугою
або послугами, що надаються ЖЕДом,
то разом з двома сусідами повинні
скласти акт-претензію, зареєструвати
його в ЖЕДі та вимагати відповідного
перерахунку за фактично ненадані
послуги від комунального підприємства
«Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Печерського району
м. Києва».

Розмова з начальником ЖЕД Печерська Брама, щодо виконання послуг, які закладені до тарифу

Ми спільно повинні забезпечити
захист прав та інтересів споживачів і
правильність нарахувань тарифу! В тих
будинках, де не надаються послуги має
бути коригування оплати!
У період з березня до вересня
2018 ми з моєю командою провели
50 зустрічей у дворах
будинків,
мешканці
яких були занепокоєні
неякісним наданням житлово-комунальних пос-луг
згідно тарифу з утримання
будинків,
споруд
та
прибудинкових територій.
За всіма адресами були
складені акти-претензії та
передані до КП «Керуюча
кампанія з обслуговування
житлового фонду ПечерСкладаємо акти-претензії за адресою:
ського району м. Києва».
вул. Велика Васильківська, 129

За результатами спільної
роботи моєї команди та
мешканців платіжки за
неякісні послуги у будинках
були перераховані на
загальну суму понад
48000 гривень!
За результатами спільної роботи
моєї команди та мешканців платіжки
за неякісні послуги у будинках були
перераховані на загальну суму понад
48000 гривень, а обслуговуючі
організації
почали
ретельніше
виконувати свої прямі обов’язки.
У разі, якщо ви стикнулися з
проблемою не якісного надання
житлово-комунальних послуг, Ви
завжди можете розраховувати на мою
підтримку!

НАША СПІЛЬНА МЕТА –
КИЇВ ВІЛЬНИЙ ВІД НАРКОТИКІВ!
На житлових будинках міста Києва масово з'являються написи по
збуту наркотичних засобів. Так звані наркографіті, які популяризують
сайти на яких вони продаються. Дана проблема є нагальною та
становить значну загрозу для молоді, негативно впливає на безпеку
та здоров'я підростаючого покоління.

С
Щодня до відповідних підрозділів
спрямовуются звернення, аби
вирішити наболілі питання

илами активних мешканців, моєї
команди та керуючої компанії у
Печерському
районі
ліквідовано
багаточисленну рекламу незаконних
речовин на житлових будинках.
Питання було підняте мною
депутатському зверненні до поліції
з вимогою встановити осіб правопорушників та притягнути їх до
відповідальності, провести активну
роботу по ліквідації написів щодо збуту

наркотичних засобів.
Дуже вдячний мешканцям Печерського району, які активно долучаються
до боротьби з протизаконними діями
правопорушників та проявляють свою
активну позицію та небайдужість.
В разі виявлення таких написів,
прошу інформувати комунальні служби
та правоохоронні органи. Наша спільна
мета – Київ вільний від наркотиків,
розвиток здорової та активної молоді!

Ліквідація злочинних написів працівниками
комунальних служб
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ЗБЕРЕЖЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА – ОБОВ’ЯЗОК
КОЖНОГО ГРОМАДЯНИНА
Слід памятати, що батарейки
не можна просто викидати до
сміття, оскільки вони забруднють
шкідливими компонентами наше
середовище.

В СТОЛИЦІ З’ЯВИЛИСЯ
ДОВГООЧІКУВАНІ КОНТЕЙНЕРИ
ДЛЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ
У січні у столиці почали встановлювати контейнери для
небезпечних відходів: батарейок, енергозберігаючих ламп
та ртутних термометрів.

Л

ише одна батарейка може
забруднити 400 л води, 20 квадратних метрів ґрунту, що створює
велику небезпеку для екосистеми.
Та я впевнений, що разом з Вами
ми зможемо запобігти забрудненню
навко-лишнього
середовища
та
зробити наше місто чистішим!
Наразі з мешканцями відновлюємо
пошкоджeні контeйнeри для сбору
батарeйок в Печерському районі.

Якщо ваш контeйнeр
пошкоджений або повний
звeртайтeся, будь ласка,
за тeлeфонами моєї
громадської приймальні:
451-52-64, 223-52-26.

Д

уже важливо запам'ятати, що
контейнери не призначені для
битих термометрів і промислових
люмінесцентних ламп!
Дислокація розміщення контейнерів у Печерському районі
наведена нижче:
■ вул. Велика Васильківська, 23В;
■ вул. Шота Руставелі, 21;
■ вул. Кропивницького, 11;
■ вул. Хрещатик, 15/4;

З ТУРБОТОЮ ПРО ЛЮДЕЙ
Щодня до моєї громадської приймальні звертаються мешканці
Печерського району щодо отримання допомоги різного характеру.
Одним з обов’язків депутата Київської міської ради є надання
матеріальної допомоги.

З

а чотири роки моєї депутатської
діяльності матеріальну допомогу
отримали більше тисячі мешканців
району. Приємно бачити в очах людей,
котрі звертаються до мене, вогник
надії та довіри. Ми з командою робимо
усе можливе аби печеряни відчували
підтримку та турботу.
Джерелами отримання матеріальної
допомоги є:
1. Міська цільова програма
«Турбота. Назустріч киянам» на 20162018 роки спрямована на допомогу
незахищеним верствам населення та
особам, що опинилися в складних
життєвих обставинах;
2. Видатки на забезпечення

вирішення
депутатами
Київської
міської ради соціально-економічних
проблем мешканців.
За зверненням депутата, матеріальна
допомога може надаватися:
• малозабезпеченим верствам
населення;
• непрацездатним (дітям,
пенсіонерам, інвалідам,
ветеранам);
• багатодітним сім’ям;
• одиноким матерям;
• учасникам антитерористичної
операції;
• членам сімей загиблих
(померлих) киян, які брали
участь в АТО.

За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка,
за телефоном: 451-52-64 в будь-який час роботи приймальні
з понеділка по п’ятницю з 9.30 до 18.00.

■ Кловський узвіз, 24;
■ пров. Маряненка Івана, 7;
■ пров. Іпсилантієвський, 3;
■ вул. Михайла Бойчука, 34;
■ вул. Старонаводницька, 8Б;
■ вул. Німанська, 3;
■ вул. Підвисоцького, 16;
■ вул. Велика Васильківська, 67/7;
■ вул. Івана Кудрі, 38;
■ вул. Василя Тютюнника, 58/1;
■ вул. Генерала Алмазова, 14.
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МЕШКАНЦЯМ ПЕЧЕРСЬКОГО
РАЙОНУ – ЯКІСНА ПИТНА ВОДА!
Наприкінці 2017 року відбулося урочисте відкриття бюветного комплексу за адресою: вул. Івана Кудрі, 37.
Відкриття відвідало понад 50 мешканців, заступник міського голови з питань житлово-комунального
господарства Петро Пантелеєв та директор КП «Київводфонд» Світлана Козловська.

В грудні 2008 року у сквері
імені Марії Заньковецької
відкрили Пам'ятник Георгію
Гонгадзе.

Ц

К

РОЗБУДОВА ХРАМУ ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЬОГО

омпозиція складається з
двох частин: перша – дерево
життя, виготовлене у вигляді
пера, листочками якого є
портрети загиблих журналістів,
друга – пам’ятник саме Георгію
Ґонґадзе.
Загальна
висота
композиції – 8,5 м. Напис біля
підніжжя монумента говорить:
«Георгію Гонгадзе і журналістам,
які загинули за свободу слова».
Саме цей бронзовий напис було
викрадено і частково зруйновано
камінь на якому він знаходився.
На виконання звернення
небайдужих мешканців у липні
2018 року моєю командою було
відновлено табличку з написом
Дуже вдячний активістам
за звернення та активну
громадянську позицію, адже
це наша історія, яку ми повинні
пам’ятати і шанувати.

ей бюветний комплекс став одним з
перших в Києві, в якому реалізовано
кілька важливих інновацій: підлогу
бювету оснащено підігрівом – їй не
загрожують зимові морози, а мешканці
не будуть потерпати від криги

біля колонок. Також самі колонки
виконані зі спеціального матеріалу,
що слугуватиме довше та має більш
привабливий вигляд. Свердловина
юрського горизонту сягає понад 300
метрів та забезпечує воду найвищої

якості. Реалізація подібного проекту
стала можливою завдяки наполеглевій
праці активних мешканців та моєї
команди. Дуже вдячний печерянам за
ініціативу та чекаю нових побажань та
пропозицій!

Історія виникнення Храму Вознесіння Господнього починається з громадської ініціативи мешканців
будинків по вулиці Панаса Мирного, 27 та бульвару Лесі Укрїани, 9В щодо встановлення пам’ятного знаку
на честь В’ячеслава Чорновола на своїй прибудинковій території. Це було свідченням протесту мешканців
проти забудови прибудинкових територій між вулицями Панаса Мирного та Леоніда Первомайського.

П

ісля
урочистого
відкриття
пам’ятного знаку до священника
Володимира Вавринчука звернулися
мешканці
навколишніх
будинків
з пропозицією облаштувати тут
невеликий храм та дитячий майданчик.
Завдяки
рішучості
та
наполегливості місцевих мешканців,
їх спроба захистити прибудинкову
територію виявилася вдалою: було
зібрано відповідну кількість підписів
мешканців та направлено відповідне
звернення до Святійшого Патріарха
Філарета. Саме так і з’явилась наша
маленька, але така затишна церква.
Для мене такі місця завжди
особливі, тому я завжди намагаюсь
допомагати та підтримувати їх
функціонування. Це дуже потрібна і
благородна справа. Церква протягом
віків була опорою в житті людини,
показувала шлях до спасіння душі та
важливість втілення заповідей Божих у
ставленні до інших людей.
Коли виникають труднощі, то
найкращим їх вирішенням є пошук
душевного спокою: піти до церкви,
побути в тиші, думками пройтися по
подіях свого життя, помолитися за
своїх рідних та близьких і поставити
перед собою мету на краще.
Враховуючи ритм сучасного життя,

храм для людей завжди відкритий, тому особливо сильні духом.
кожен може відвідати його у будь-який
В подальшому плануємо ще
зручний час, отець Володимир завжди здійснити благоустрій території та
вислухає та допоможе порадою… Саме встановити огорожу, щоб більш
віра надає людині силу та сенс у житті, комфортно могли себе почувати
стає стимулом до нових звершень і парафіяни.
критерієм її ставлення до
навколишніх людей. Ту
Ви зможете подякувати,
просити благословення
та щиро молитися.
Дуже часто після
насиченого
дня
хочеться усамітнитися,
згадати певні події,
подякувати Богу за ще
один прожитий день,
попросити для всіх
здоров'я і допомоги на
наступний день. Ми часто
звинувачуємо
когось
у своїх труднощах, але
насамперед
потрібно
змінюватися
самим
і з вірою досягати
успіху, головне вміти
працювати. Кожен Храм
особливо
важливу
роль відіграє в житті
кожної людини, адже
в сьогоднішніх умовах
життя ми повинні бути
Храм Вознесіння Господнього, вул. Панаса Мирного, 27
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З ТУРБОТОЮ ПРО ПІДРОСТАЮЧЕ ПОКОЛІННЯ
Справжнє дитинство немислиме без радісних і яскравих подій. До
таких моментів можна віднести дитячі заходи, які ми організовуємо
для маленьких печерян.

Н

евеличкою традицією стала новорічна екскурсія до Шоколадного
будиночку, де на гостей свята чекали
пригоди, солодкі подарунки та Святий
Миколай. Є також і нововведення –
театралізований квест, який проходив
в стінах Київського Національного
Академічного театру оперети. Діти
були у захваті!
Окрім того, провів екскурсію
по Київській міській раді для учнів

школи № 47 імені А. С. Макаренка,
показавши зали, де приймаються
важливі рішення. Діти щоразу
дивували своєю не по рокам
чудовою ерудицією та виваженим
викладенням цікавих думок. Саме
тому за майбутнє рідної країни я
спокійний і впевненний! Молодь
Печерського району чудова – мова,
погляди на життя – все на вищому
рівні!

Колективне фото після квесту в театрі оперети

Новорічна екскурсія до Шоколадного будиночку

КІНОВЕЧОРИ
Чудовою традицією останніх років стала організація нашою
командою заходів для всіх активних мешканців Печерського
району. Цього літа вони мали можливість відвідати кіновечори.

Т

акі вечори, під час яких печеряни
мали можливість відволіктись та
відпочити від плідних та напружених
робочих днів, а тепла і дружня
атмосфера
сприяла
гарному
відпочинку.
Світові шедеври романтичного
кіно, вечори з переглядом гри
кращих акторів, найулюбленіші
фільми та аромат теплих літніх
днів нікого не залишили байдужим.
Затишна атмосфера сподобалася

Екскурсія в Київраді для учнів школи № 47 імені А. С. Макаренка

та зачарувала всіх романтиків і любителів кіно.
Більш ніж двісті печерян відвідали
даний захід та були задоволені! Радий
бачити, що мешканці проявляють
велику ініціативу та зацікавленість до
усього нового!
Вдячний Вам за те, що працюємо і
відпочиваємо разом!

Новорічна екскурсія до Шоколадного будиночку

ДОПОМОГА НАШИМ ВОЇНАМ
Наша країна стала незалежною 24 серпня 1991 року, коли
Верховною Радою УРСР було ухвалено Акт проголошення
незалежності України. Вищеназвану дату прийнято вважати днем
створення держави Україна в її сучасному вигляді. Ця мить є дуже
важливою для кожного українця!

Н

апередодні
такого
значного
свята для України та всього
українського народу, його суверенітету
та незалежності, з партійцями «Солідарності» привітали наших захисниківвоїнів Національної гвардії ВЧ 3066.
Спільними зусиллями всіх районних

парторганізацій та ТОП м. Києва для
потреб музею пам’яті воїнів Нацгвардії
ВЧ 3066 придбали телевізор, ноутбук
та принтер. Військові, в знак подяки,
влаштували екскурсію!
Дякую воїнам за те, що вони
захищають наше мирне небо.
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НОВЕ ЖИТТЯ ДЛЯ МЕДИЧНИХ
ЗАКЛАДІВ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ!
Складно сьогодні уявити наше життя без лікарень та цілодобової турботи медичних працівників про здоров'я людей. Саме в ці медичні
заклади ми звертаємось за допомогою у найбільш складних випадках. Тривалий час столичні лікарні були у занедбаному стані, не вистачало
фінансування на їх відновлення та покращення матеріально-технічної бази. На сьогодні одне з пріоритетних завдань столичної влади і
Київського міського голови Віталія Кличка – оновити ці медзаклади та зробити їх сучасними та комфортними.

С

аме тому, я всіляко намагаюсь
допомогти
лікарням
нашого
району покращити їхню матеріальнотехнічну базу та зручність відвідування
пацієнтами.
Хочу відмітити, що за останні
роки видатки на фінансування галузі
охорони здоров’я в бюджеті столиці
суттєво збільшились. Це дає змогу
активно виконувати капітальний ремонт
та реконструкцію київських медичних
закладів та закуповувати нове сучасне
медичне обладнання. Лише за останні
2 роки проведено безліч перетворень
столичних лікарень, які кардинально
змінили підхід до надання медичних
послуг.
Наразі на Печерську у двох
основних медичних закладах району
відбуваються
ремонтні
роботи:
Київській міській клінічній лікарні
№ 12 на вул. Підвисоцького, 4-А та
Дитячій клінічній лікарні № 7 на вул.
Підвисоцького, 4-Б.
Київська міська клінічна лікарня
№ 12 є багатопрофільним закладом,
у якому надається спеціалізована
стаціонарна
медична
допомога
населенню
Печерського
району
та інших районів міста. Лікарня
складається із стаціонару на 610
ліжок для надання кваліфікованої
допомоги хворим з різним профілем
захворювань. Також на базі лікувальних
відділень лікарні розташовані кафедри
Національного медичного університету
ім. О.О. Богомольця та Національної
медичної академії післядипломної
освіти, функціонує 5 медичних міських
Центри. Цілодобово надають медичну
допомогу два травмпункти: щелепнолицевий та опорно-рухового апарату.

Оновлена Дитяча клінічна лікарня № 7

Зараз у цій лікарні проводяться
роботи з реконструкції приймального
та
спеціалізованих
відділень.
Головним завданням реконструкції
лікарні є створення необхідних умов
для надання висококваліфікованої
медичної допомоги у відповідності
до сучасних вимог та встановлених
стандартів,
організація
роботи
відділень згідно санітарно-гігієнічних
норм, створення сприятливих умов для
роботи медпрацівників та технічного
персоналу.

Оновлена Дитяча клінічна лікарня № 7

Так,
в
рамках
проведення
реконструкції зазначеного медичного
закладу було здійснено ремонт фасадів,
утеплено поверхні стін та балкони,
утеплено цоколь, влаштовано парапети,
у приміщеннях виконано якісний
ремонт, встановлено автоматичні
двері, повністю виконані роботи з
влаштування
інженерних
мереж,
здійснено
благоустрій
території,
улаштувано асфальтобетонне покриття.
Варто відмітити, що також здійснено
озеленення території, що допоможе
створити умови для перебування хворих
і підтримки лікувально-охоронного
режиму в стаціонарі.
Зараз лікарня виглядає як новий
сучасний комплекс із критим під’їздом
для 4-х машин швидкої допомоги,
протишоковою палатою, малими
операційними, новим обладнанням
для відділень невідкладної медичної
допомоги та двох травмпунктів
(опорно-рухового
і
щелепнолицьового) – тобто зі всім необхідним
для лікування хворих.
Однак, на цьому роботи ще не
завершуються, проектом реконструкції
передбачається виконання ще ряду

робіт і в інших відділеннях даної лікарні.
Один з найдавніших пологових
будинків України розташований саме
у Печерському районі. Київський
міський пологовий будинок № 1 на
вул. Арсенальній, 5 у Печерському
районі вже 100 років є базою здобуття
унікального досвіду й формування
медичних традицій нашої держави.
Він приймає вагітних та породіль
не тільки з Києва, а й з усієї України.
Щороку в ньому народжується
більше 4,5 тис. немовлят. Заклад має
вищу категорію акредитації ІІ рівня
надання медичної допомоги. З 2015
року його діяльність акредитована за
міжнародним стандартом.
Сама будівля пологового будинку
була споруджена ще в далекому 1918
році, на території старої фортеці.
У 1984 році на місці старої будівлі
було зведено новий п'ятиповерховий
корпус,
розрахований
на
100
акушерських ліжок, 4 нових пологових
зали, три операційні, оновлені одно-і
двомісні палати. В 1990 році був
реконструйований
двоповерховий
гінекологічний корпус. У 2010 створено
відділення реанімації та інтенсивної

Київський міський пологовий будинок № 1 на вул. Арсенальній, 5 у
Печерському районі вже 100 років є базою здобуття унікального
досвіду й формування медичних традицій нашої держави.
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У Дитячій клінічній лікарні № 7 щорічно здійснюється до 76 тис.
амбулаторних відвідувань дитячих лікарів та спеціалістів. Стаціонарну
допомогу в середньому отримують більше 4,5 тис. дітей
терапії новонароджених. Наразі на базі
даного пологового будинку функціонує
кафедра акушерства та гінекології
№ 1 Національної медичної академії
післядипломної освіти ім. П. Шупика.
Хочу відмітити, що торік даний
медичний заклад першим серед інших
пологових будинків Києва отримав
звання «Чиста лікарня, безпечна для
пацієнта» (5 відділень) та підтвердив
статус розширеної ініціативи «Лікарня,
доброзичлива до дитини».
Як на мене, то пологовий будинок
– це не просто медичний заклад, а
особливе та надзвичайне місце, де
на світ з’являється нове життя, тому
і умови перебування для жінок та
немовлят тут мають бути на найвищому
рівні. Поява на світ нової людини – це
світла та велика подія. І чим менше
лікарня схожа на лікарню – тим
краще. Вагітним жінкам, породіллям
та маленьким крихіткам тут має бути
затишно, зручно та комфортно.
Я неодноразово наголошував
депутатам на сесіях про необхідність
проведення капітального ремонту у
найстарішому пологовому будинку
нашої країни. І я задоволений
результатом, мене почули! Наразі
у даному пологовому будинку
проводиться капітальний ремонт
будівель та приміщень аби поліпшити
його матеріально-технічну базу та
підвищити якість надання медичних
послуг. Це особливе відчуття, коли
розумієш, що у цій великій та корисній
справі є частинка твоєї праці.
По проекту капітальний ремонт
передбачається виконати у три черги:
гінекологічному, адміністративному
та акушерському корпусах. Наразі
проводиться ремонт у гінекологічному
корпусі, уже здійснено утеплення
фасадів,
благоустрій
території,
ремонт покрівлі, встановлено нові
ліфти. Ще будуть виконані сантехнічні

роботи, ремонт систем опалення,
вентиляції, електроосвітлення, захисту
від блискавок, палатного зв'язку,
пожежної сигналізації, та встановлено
нове сучасне медичне обладнання.
Також
техзавдання
передбачає
будівництво котельні, дизельної та
центрального пункту зберігання кисню.
Я переконаний, що матусі будуть
з теплом згадувати цей пологовий
будинок, високий рівень фахової підготовки та професіоналізм його персоналу, комфортні умови перебування,
дбайливе та чуйне відношення. А радість від такої довгоочікуваної зустрічі
з немовлям на все життя залишить
приємні спогади про щасливі моменти.
У нашому районі ще функціонує
Дитяча клінічна лікарня № 7
Печерського району м. Києва, яка
є
самостійним
спеціалізованим
лікувально-профілактичним закладом,
який
забезпечує
профілактичну,
консультативно-діагностичну
та
стаціонарну
медичну
допомогу
дітям віком від 1 місяця до 18 років
Печерського району та міста Києва в
цілому. Функціонує вона з листопада
2006 року, її потужність складає 120
ліжок.
В структуру Дитячої клінічної
лікарні № 7 входить відділення
педіатрії (інфекційне), на базі якого
знаходиться кафедра педіатрії № 4
НМУ ім. О.О. Богомольця; відділення
щелепно-лицевої хірургії, на базі
якого функціонують кафедра дитячої
хірургічної стоматології Національного
медичного університету, Український
центр для надання допомоги дітям із
захворюваннями
щелепно-лицевої
ділянки, Міський центр невідкладних
станів у дітей з патологією щелепнолицевої ділянки та Міський центр
антирабічної допомоги дітям з
прокусами обличчя. Лікарня має
декілька діагностичних відділень,

Разом з мером Віталієм Кличком інспектували хід ремонтних робіт
у Дитячій клінічній лікарні № 7

відділення дитячої нефрології, дитячої
анестезіології та інтенсивної терапії,
відділення відновлювального лікування
з кабінетами фізіотерапевтичного
лікування, клініко-діагностичну та
бактеріологічну лабораторії.
Варто відмітити, що на базі лікарні
розміщується Київський міський центр
дитячої нейрохірургії на 20 ліжок.
Консультативно-діагностичний центр
лікарні надає медичну допомогу за 14
лікувальними спеціальностями.
В
лікарні
протягом
року
отримують в середньому стаціонарну
допомогу більше 4,5 тис. дітей, в
центрі невідкладних станів у дітей з
патологією щелепно-лицевої ділянки
- 9,5 тис. дітей; в центрі антирабічної
допомоги дітям - до 100 дітей.
За рік здійснюється до 76 тис.
амбулаторних
відвідувань
дитячих лікарів та спеціалістів та
проводиться в середньому до 10 тис. –
рентгенологічних досліджень, 7,6
тис. – функціональних, 17 тисяч ультразвукових досліджень, більше
4 тис. – комп’ютерних томографій, біля
300 тис. – лабораторних досліджень.
Оскільки в ДКЛ № 7 щодня
перебувають та отримують послуги
з надання медичної допомоги сотні
дітей, першочерговим завданням, є
забезпечення належних, якісних умов
для проведення лікування пацієнтів та
роботи медичного персоналу в закладі.
Ще раз хочу відмітити, що я кожного
разу при формуванні та коригуванні
бюджету подаю пропозиції щодо
виділення коштів для виконання робіт
у медичних закладах, тому що розумію
наскільки це важливо для киян.
Так, починаючи з 2016 року у лікарні
виконувались роботи з реконструкції
з
підсиленням
фундаментів
будівель. Головним завданням цього
проекту є підсилення фундаментів,
реконструкція вхідних груп та
приміщень лікарні, опорядження
приміщень з метою усунення чинників,
які призвели до появи дефектів та
ушкоджень
конструкцій
будівлі,
облаштування благоустрою території
та усунення чинників, які призвели до
руйнації мощення навколо будівель
та деформацій дорожнього покриття,
ремонт та фарбування фасаду лікарні.
Приємним є те, що на теперішній час
завершено виконання всіх будівельномонтажних робіт з реконструкції
будівель ДКЛ №7, передбачених
проектною документацією.
Хочу наголосити, що в рамках
проведення робіт з реконструкції цього
медичного закладу ми намагалися
зробити умови перебування маленьких
хворих максимально наближеними
до домашніх, щоб дітки не відчували
стресу від перебування в лікарні. Адже
найголовніше, що у нас є – це наші діти.
Саме тому якісне функціонування
цієї лікарні є дуже важливим та вкрай
необхідним, оскільки умови, в яких
працюють лікарі та проходять лікування
наймолодші пацієнти повинні бути на
найвищому рівні.

ДНІ ЗДОРОВ’Я
Здоров’я – одна з
найважливіших тем для
кожної людини. Ще з 7
квітня 1950 року у світі
щорічно відзначається
Всесвітній день здоров’я.
Це невеличке нагадування
про те, яке велике значення
має гарне самопочуття.
А с часом організації
охорони здоров’я все більше
розуміли, що їм потрібно
робити, аби люди були більш
здоровими та щасливими.

Я

бажаю всім міцного здоров’я
та благополуччя! Своє побажання підкріплюю звітом про
проведення Днів здоров’я на
Печерську! Ці заходи були
організовані для тих, хто хоче
бути здоровим як сьогодні так і в
майбутньому, хто піклується про
здоровя своїх дітей та онуків!
Було проведено 6 заходів, які
відвідали більш ніж 150 печерян.
Та не зупиняючись на
досягнутому, хочу нагадати
що Дні здоров’я проходять
щомісяця, на базі амбулаторії
#3, КНП «ЦПМСД» Печерського
району м. Києва.
Ви
можете
отримати
кваліфікаційну
консультацію
сімейного
лікаря,
лікаряофтальмолога, пройти ЕКГдіагностику та здати загальний
аналіз крові.

За детальною інформацією
прошу звертатись до моєї
громадської приймальні:
вул. Мечникова, 8 або за
телефоном 451-52-64.
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ГРОМАДСЬКИМ ПРОЕКТАМ У ПЕЧЕРСЬКУ БУТИ!
Участь у Громадському бюджеті – це шанс змінити своє місто на краще, тому спробувати реалізувати цікаві, креативні ідеї є необхідним для
кожного небайдужого киянина. Оскільки для мене дуже важливим є розвиток Києва за різними напрямами, моєю командою було вирішено
брати участь у Громадському бюджеті – 2019. Тим паче, що в минулому році ми вже мали досвід підтримки проектів громадського бюджету
у Печерському районі – спортивний простір та дитячий майданчик у школі № 47 імені А. С. Макаренка. Спортивний майданчик наразі вже
реалізовано, а дитячий проходить кінцевий етап.

Проінспектував реалізацію спортивного простору у школі № 47

Ц

ього року я разом з командою
підтримував два проекти. Перший –
це встановлення дитячого майданчика з
інклюзивними елементами за адресою:
вул. Предславинська, 38. Головна мета
цього проекту – створити такий простір,
у якому було б цікаво та комфортно,
як звичайним дітлахам, так і діткам з
особливими потребами.
Друга ідея, подана до участі у
Громадському бюджеті 2019, – це проект

«Зелений бульвар». Пропонується
провести озеленення територій навколо
будинків бульвару Лесі Українки 14,
16, 16А, 18А, 20, 20/22. На мою думку,
це дуже важливо в плані екології міста,
адже дерева – це наші легені, так і в плані
естетичному, адже нові насадження
створили б затишну атмосферу для
людей, які тут мешкають.
Якщо говорити про проект
створення дитячого майданчику з

Новенький спортивний комплекс в школі № 47 реалізований у рамках ГБ-2018

інклюзивними елементами, то він є
надзвичайно важливим, адже наразі
в Києві дуже мало просторів, які б
підходили для дітей з інвалідністю. У
цей же час дуже важливо, аби такі дітки
не залишалися поза суспільством, а
соціалізувалися у нього з перших своїх
життєвих кроків. Окрім того, це дуже
важливо і для звичайних дітей, адже з
малечку нам необхідно зрозуміти, що
всі ми різні, та попри це рівні. Ще раз
хочу подякувати за те, що багато хто
з Вас своїм голосом подарував малечі
мрію.
Що стосується проекту «Зелений
бульвар», то зараз можемо бачити, що
територія навколо будинків бульвару
Лесі Українки 14, 16, 16А, 18А, 20,
20/22 виглядає, як велика пустеля.
Завдяки Вашій підтримці у голосуванні
вже в 2019 році сюди буде завезений
рослинний грунт, зелені насадження,
обладнані точки поливу, а зелені
ділянки будуть огороджені невеликим
декоративним парканчиком. Таким
чином буде покращений естетичний
вигляд цієї території та захищені зелені
насадження.
Безумовно, що розробка будь-якого
проекту для участі у Громадському
бюджеті, допуск до голосування,
очікування результатів – усе це досить
клопітка робота, яка потребує чималих
зусиль, нервів та переживань. Та яким
би складним не був цей шлях, головне

у ньому – це зробити нашу столицю
кращою та комфортнішою для її
жителів та гостей. І тут навіть не завжди
важливо перемогти, а більше те, що ми
можемо самі вирішувати, як розвивати
наше місто. Тож, у будь-якому випадку
у виграші залишаться кияни.
Думаю, що зі мою погодиться
більшість учасників, що цей ГБ був
дуже непростий та насичений на
різноманітні інформаційні події.
Впeршe команди могли взяти участь
у марафонах фестивалів Громадського
бюджету. Це реально крута можливість
для усіх команд проектів, авторів
ініціатив та просто небайдужих киян
поспілкуватися
у
неформальній,
невимушеній обстановці, поділитися
думками щодо покращення рідного
міста. Наша команда також брала
участь у ГБ-фeсті у Пeчeрському районі,
там ми спілкувалися з місцeвими
ЗМІ, зустріли нових активістів, яким
сподобались наші проекти та які в
подальшому інтeнсивно допомагали у
їх просуванні.
Хочу
відмітити,
що
нова
рeйтингова систeма також внeсла
чeргу нeсподіванок - чітка прив’язка
суми проeктів до кількості голосів нe
давала спокою ні на хвилину, аджe
мeнші проeкти могли набирати втричі
мeншe голосів і всe одно випeрeджати
у рeйтингах. Алe, завдяки наполeгливій
праці та Вашій підтримці наші проекти
досягли пeрeмоги! Розвитку Печерська
бути!

Якщо ви хочете більше дізнатися
про громадський бюджет і подати
свої проекти у рамках ГБ-2020
інформацію зможете знайти за
посиланням: gb.kyivcity.gov.ua

ГРОМАДСЬКА
ПРИЙМАЛЬНЯ
вул. Мечникова, 8
(вхід з вулиці)
(044) 451-52-64
4515264@gmail.com
Пн–Пт : 09:00–18:00
facebook.com/
mykhailo.terentyev
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