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Житлово комунальне 
господарство 

ремонт ХВП/ГВП

ремонт електромереж 

покрівлі 

дитячі/спортивні майданчики

ремонт сходових 

футбольні поля 

вікна/двері 

асфальтування 

ліфти 

Освіта

Благоустрій



• пр-т Г. Ватутіна, 24

• б-р Перова, 42б

• вул. П. Вершигори, 7А 

ДО

ПІСЛЯ



• вул. П. Вершигори, 3

• п-т Ватутіна,26(1,3,13пар)        

• б-р Перова, 40б

• б-р Перова, 48а

• п-т Ватутіна, 22а

• вул. Райдужна, 4

• п-т Ватутіна, 2 (двері)

• п-т Ватутіна, 2б (двері)

• п-т Ватутіна, 4б (двері)



Дитячі майданчики

• вул. Райдужна, 10

• п-т Г. Ватутіна, 22 

• п-т Г. Ватутіна, 24а 

• б-р Перова, 50 

• б-р Перова, 40б (5пар)

Спортивні майданчики 

• п-т Г. Ватутіна, 8 

• п-т Г. Ватутіна, 24а 

Футбольне поле 

• п-т Г. Ватутіна, 6а



• вул. П. Вершигори, 3

• вул. П. Вершигори, 7

• вул. П. Вершигори, 5а (1пар)

• бул. Перова, 50 

• бул. Перова, 50б 

• бул. Перова, 54 

• пр-т Ватутіна, 22 (2,4,8 пар)

• пр-т Ватутіна, 22а (2, 4 пар)

• пр-т Ватутіна, 26 (1, 3пар) 



• вул. Вершигори, 5 - 9а 

• пр-т Г. Ватутіна, 4 – 6 (пішохідна зона) 

• пр-т Г. Ватутіна, 12а-14а (пішохідна зона) 

• вул. Райдужна 4-4а (пішохідна зона) 

• вул. М. Кибальчича, 3а



Заміна вікон

• ДНЗ 671, п-т Г. Ватутіна, 22в

• ДНЗ 247, п-т Г. Ватутіна, 26а

• СШ 224, вул. М. Кибальчича, 5

• СШ 246, вул. М. Кибальчича, 7

 Капітальний ремонт харчоблоку

• ДНЗ 688, вул.П.Вершигори,9б

• ДНЗ 801, вул. Райдужна, 4б

 Ремонт покрівлі

• СШ 246, вул. М. Кибальчича, 7

 Утеплення фасаду

• ДНЗ 688, вул. П. Вершигори, 9б

• СШ 246, вул. М. Кибальчича, 7

• СШ 234 вул. Райдужна, 12               

• СШ 224, вул. М. Кибальчича, 5

• СЮТ, вул. М. Кибальчича, 12а



Продовження ремонту парку «Перемога»     

Продовження ремонту парку «Аврора»         

Продовження ремонту парку навколо 
озера Радунка

Благоустрій скверу на вул. Петра 
Вершигори, 9г

Благоустрій скверу навпроти вул. Петра 
Вершигори, 5 

 Будівництво бюветного
комплексу за адресою бульвар 
Перова, 40 

 Будівництво станції аерації та 
фонтану на озері Радунка



Поданих заяв до департаменту соціальної політики – 147осіб

Кількість осіб, які отримали допомогу - 141чоловік на загальну 
суму – 460 000грн

Кількість заяв, які знаходяться на розгляді в департаменті 
соціальної політики на початок 2020року - 231осіб



• До Дня захисту дітей провели дитяче 
свято у парку «Аврора»

• Свято «Масляної»

• Привітали жінок масиву з 8 Березня 

• Привітали ветеранів з Днем Перемоги

• Привітання першокласників з 1 вересня

• «День українського козацтва» 

• «День Святого Миколая»

• Закупила та привітали дітей дитячого 
будинку «Берізка» та школи-інтернату 
мікрорайну зі святом Нового року  

• Дитяче свято з нагоди відкриття
оновленого дитячого майданчика у 
парку «Аврора»



• від 19 липня 2018 року № 1351/5415 «Про внесення змін
до рішення Київської міської ради від 8 лютого
2018року № 21/4085 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 21 квітня 2015 року №
415/1280 «Про затвердження Положення про оренду
майна територіальної громади міста Києва» (спрощені
пільги для малого бізнесу);

• від 9 жовтня 2018 року № 1745/5809 «Про внесення змін
до рішення Київської міської ради від 17 квітня 2013
року № 104/9161 «Про запровадження у місті Києві
багатофункціональної електронної картки «Карта
киянина»;

• від 9 жовтня 2018 року № 1746/5810 «Про заходи щодо
впорядкування та забезпечення утримання в належному
стані Державного Прапора України на території міста
Києва»

• 25 листопада 2019 року № 03/231-3569/ПР проект
рішення «Про здійснення заходів щодо забезпечення
освітлення територій навчальних закладів в місті Києві»

Укрпошта
за нашим клопотанням, 223 відділення Укрпошти

відновило свою роботу за адресою проспект Г.

Ватутіна, 2а, в звичайному режимі і з додатковими

послугами

Безпека дорожнього руху – перш за 

все!
Ініціював заходи, що зробили більш безпечним

перетин аварійного перехрестя вул. Райдужної,

просп.А.Навої та б-ру Перова. Проведена

спеціалізована комісія, встановлені додаткові

попереджувальні знаки, а також змінено режим

роботи світлофору.

Проекти поданих рішень
від 23 травня 2018 року № 841/4905 «Про окремі

питання використання нежитлових об’єктів

комунальної власності спеціального призначення»

(прощення процедури оренди комунальної

власності)



ГРОМАДСЬКІ ПРИЙМАЛЬНІ РОЗТАШОВАНІ:
• вул. Миропільська, 13а щовівторка 10:00-15:00

• вул. Миколи Кибальчича, 13б (к.106) щосереди 10:00-15:00

• проспект Генерала Ватутіна, 4а (к.4) щоп’ятниці 10:00-15:00

https://www.facebook.com/groups/430777627360860

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010039752559

https://www.facebook.com/groups/430777627360860
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010039752559

