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Київ змінюється! Крок за кро-
ком протягом п’яти років наша 
команда працює для киян. Ми 
робимо все, щоб місто та кожен 
мікрорайон столиці ставали 
зручними, комфортними та за-
тишними.

У співпраці з Київським місь-
ким головою Віталієм Кличком 
та народним депутатом Украї-
ни VIII скликання Олександром 
Третьяковим ми працювали для 
того, щоб системні та якісні змі-
ни відбувалися у всіх сферах 
життя міста.

Вашій увазі традиційно пропо-
ную річний звіт та прошу ознайо-
митися з тим, що та як змінило-
ся у Святошинському районі та 
Новобіличах у 2019 році. Значна 
частина цих змін відбулася від-
повідно до ваших звернень та з 
урахуванням ваших пропозицій. 
Майже все, що було заплановано 
на 2019 рік, виконано. У цьому ви 
можете самостійно переконати-
ся, відвідавши відповідні адре-
си, вказані у цьому звіті. 

Одним із основних пріоритетів 
залишається галузь освіти, по-
кращення та створення умов для 
повноцінного і всебічного роз-
витку дітей. Розпочато довгоочі-
куване масштабне будівництво 
дитячого садочка на Бахмацькій, 
35. Це довгий спільний шлях від 

ініціативи до втілення, за ре-
зультатом якого сьогодні може-
мо спостерігати щодня.

Багато зроблено та продовжу-
ються роботи з модернізації жит-
лових будинків, благоустрою та 
асфальтування міжквартальних 
проїздів,  покращується та роз-
вивається інфраструктура для 
занять спортом та дозвілля.

Особливу увагу було приділе-
но створенню нових місць для 
відпочинку. Завершився перший 
етап з упорядкування скверів на 
вулицях Підлісній, 2 та Рахмані-
нова, 22. Заплановані роботи з 
подальшого благоустрою про-
довжаться у 2020 році. Закладе-
но фундамент для облаштуван-
ня нової найбільшої на нашому 
житловому масиві зони відпо-
чинку за адресою: вул. Генерала 
Наумова, 31-33.

Впевнена, з вашою допомогою 
та підтримкою моя робота як 
депутата Київської міської ради 
буде ще ефективніша. Разом ми 
досягнемо поставлених цілей, а 
результат відчує кожен із вас.

Щиро дякую кожному, хто був 
поруч у цьому не простому, але 
насиченому подіями році. Вдяч-
на нашій неймовірній команді та 
всім, хто підтримував, вболівав 
та допомагав.

Творимо зміни разом!

Вікторія Муха

ДОРОГІ ДРУЗІ!



РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ
МІСЬКІЙ РАДІ

   За пропозицією Вікторії
 Мухи Комплексну міську
 цільову програму «Елек-
 тронна столиця» на 2019- 
 2022 роки доповнено но-

вим заходом «Створення, впроваджен-
ня, супровід та модернізація бібліотеч-
ної системи міста Києва». У Києві буде 
розроблена та впроваджена електро-
нна система, яка забезпечить онлайн 
доступ до каталогів фондів публічних 
бібліотек міста, а також дасть змогу 
відмовитися від паперових формуля-
рів, запровадити єдиний читацький кви-
ток, створити єдину базу читачів міста, 
впровадити повністю автоматизовану 
книговидачу з можливістю резервуван-
ня необхідних книг. Результатом має 
стати налагодження швидкого та якіс-
ного обслуговування читачів у кожній 
бібліотеці столиці.

6
проектів рішень
подано

100%
відвідуваність
засідань Київради

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Меморіальну дошку на 
честь видатного україн-
ського композитора Мико-
ли Лисенка передано в дар 
Лейпцизькій міській раді 

від міста-героя Києва, що стало можли-
вим, в тому числі, завдяки прийняттю від-
повідного рішення Київради за поданням 
Вікторії Мухи.
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КиївсьКа місьКа рада — це виборний представницьКий орган місцевого самоврядування міста Києва.
відповідно до заКонів уКраїни Київрада сКладається зі 120 депутатів, яКі представляють інтереси територіальної громади столиці

РІШЕННЯ І ПРОЕКТИ РІШЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, 
АВТОРОМ (СПІВАВТОРОМ) ЯКИХ Є ВІКТОРІЯ МУХА

 Рішення Київської місь-
кої ради №242/7815 від 
14.11.2019 р. «Про звернення 
Київської міської ради до 
Кабінету Міністрів України 
щодо невідкладного вжит-
тя заходів, спрямованих на 
безоплатну передачу бу-
дівлі Гостинного двору в 
комунальну власність те-
риторіальної громади міста 
Києва». Мета: вжиття захо-
дів щодо термінової переда-
чі будівлі Гостинного двору 
на Контрактовій площі, 4 до 
комунальної власності те-
риторіальної громади міста 
Києва. 28 грудня 2017 року 
Київська  міська рада при-
йняла рішення № 556/3563 
про надання згоди на безоп-
латне прийняття будівлі Гос-
тинного двору в комунальну 
власність міста Києва. 
Будівля є пам’яткою архі-
тектури та містобудуван-
ня національного значення 
«Гостинний двір» та роз-
ташована в Центральному 
історичному ареалі міста 
Києва. На сьогодні будівля 
Гостинного двору не пере-
дана громаді Києва та пе-
ребуває в аварійному стані, 
потребує негайного прове-
дення першочергових про-
тиаварійних робіт з подаль-
шою реставрацією. Після 
передачі зазначеної будівлі 
до комунальної власності мі-
ста Києва з’явиться можли-
вість реставрувати цей об’єкт 
за рахунок коштів бюдже-
ту міста Києва та зберегти 
пам’ятку архітектури та мі-
стобудування національного 
значення «Гостинний двір».

 Рішення Київської місь-
кої ради №235/7808 від 
14.11.2019р. «Про перейме-
нування комунального за-
кладу «Театрально-видо-
вищний заклад культури 
«Актор».
Мета: врегулювання пи-
тань, пов’язаних із надан-
ням театру «Актор» статусу 
академічного та приведен-
ня необхідної документації 
у відповідність.

 Рішення Київської місь-
кої ради №906/7562 від 
16.05.2019 р. «Про внесен-
ня змін до міської цільової 
програми «Охорона та збе-
реження культурної спад-
щини м. Києва на 2019-
2021 роки», затвердженої 
рішенням Київської місь-
кої ради від 18.12.2018 № 
463/6514. Мета: підготовка 
до друку 3-ї частини тому 
«Київ» Зводу пам’яток іс-
торії та культури України. В 
цій праці фактично зібрано 
інформацію про всі об’єкти 
нерухомої культурної спад-
щини міста Києва.
 

 Рішення Київської місь-
кої ради №50/7623 від 
12.11.2019 р. «Про перейме-
нування театрально-видо-
вищного закладу культу-
ри «Київський академічний 
Молодий театр».
Мета: врегулювання пи-
тань, пов’язаних із надан-
ням «Молодому» театру 
статусу національного та 
приведення необхідної до-
кументації у відповідність.

 Проект рішення Київської 
міської ради №08/231-
3998/ПР від 24.12.2019 р. 
«Про внесення змін до По-
рядку найменування об’єк-
тів  міського підпорядкуван-
ня, присвоєння юридичним 
особам та об’єктам місь-
кого підпорядкування імен 
(псевдонімів) фізичних 
осіб, ювілейних та свят-
кових дат, назв і дат істо-
ричних подій у місті Києві, 
затвердженого рішенням 
Київської міської ради від 
13.11.2013 №432/9920». 
Мета: сприяння вшануван-
ню пам’яті борців за неза-
лежність України у XX сто-
літті, шляхом внесення змін 
до відповідного Порядку.

 Рішення Київської місь-
кої ради №51/7624 від 
12.11.2019 р. «Про перейме-
нування філії Музею теа-
трального, музичного та 
кіномистецтва України – 
Музею-квартири В.С. Ко-
сенка». Мета: надання Му-
зею-квартирі В.С. Косенка 
статусу меморіального для 
віновлення історичної та 
культурологічної достовір-
ності.



  Комплексна місь-
ка цільова програма 
«Столична культура: 
2019-2021 роки».
Мета — забезпечення 
реалізації стратегічних 
цілей у розвитку сто-
личної культури: розви-
ток культурно-мистець-
ких та просвітницьких 
закладів, оновлення 
їхньої інфраструктури та 
змісту, створення нових 
об’єктів, розширення їх 
послуг при дотриманні 
цінової доступності та 
підвищенні якості; акту-
алізація та просування 
різноманітної культурної 
пропозиції столиці; під-
тримка розвитку етніч-
ної, культурної, мовної 
та релігійної самобут-
ності, сприяння міжна-
ціональному та міжко-
нфесійному діалогу та 
злагоді.

  Міська цільова 
програма «Охорона 
та збереження куль-
турної спадщини м. 
Києва на 2019-2021 
роки».
Мета — створення 
умов для збереження 
історичної самобутно-
сті Києва, формування 
принципів та механізмів 
столичної пам’ятко-
охоронної політики, 
охорона та збереження 
об’єктів культурної спад-
щини міста, популяриза-
ція історико-культурної 
спадщини, підвищення 
ефективності та яко-
сті охорони культурної 
спадщини. 

  Міська цільова 
програма  розвитку 
інформаційно-
комунікативної
сфери міста Києва 
на 2019-2021 роки.
Мета — визначення 
шляхів розвитку інфор-
маційної та комуніка-
тивної сфери столиці 
шляхом взаємодії між 
органами державної 
влади, органами місце-
вого самоврядування та 
громадськістю, засоба-
ми масової комунікації 
та інформації. Забез-
печення громадськості 
вчасною, достовірною, 
об’єктивною, збалансо-
ваною інформацією та 
роз’яснення суті міських 
політик, налагоджен-
ня ефективних каналів 
зворотнього зв’язку.

   Міська цільова 
програма розвитку 
туризму в місті Києві 
на 2019-2021 роки.
Мета — перетворення 
туризму в одну з най-
більш прибуткових га-
лузей економіки Києва, 
що забезпечить значний 
внесок у соціально-еко-
номічний розвиток міста 
шляхом збільшення 
дохідної частини бю-
джету Києва за рахунок 
податкових та валютних 
надходжень, припливу 
інвестицій, збільшення 
кількості робочих місць, 
а також створення 
спрятливих умов для 
відпочинку та зміцнення 
здоров’я мешканців і 
гостей міста.

170
питань розглянуто
на засіданнях Комісії

РОБОТА
В КОМІСІЇ

100%
відвідуваність
засідань Комісії

ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНІВ УКРАЇНИ НА ВИКОНАННЯ ЦІЛЕЙ СТРАТЕГІЇ 
РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА ДО 2025 РОКУ КОМІСІЄЮ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ 
РОБОТА З КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ 4-Х МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА віКторія муха є головою постійної Комісії КиївсьКої місьКої 
ради з питань Культури, туризму та інформаційної политиКи

4
міські цільові
програми

4
петиції на
розгляді Комісії

підпис до фото
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Комісія розглядає петиції, що надійшли до КиївсьКої місьКої ради та тримає на Контролі

процес реалізації, порушених у підтриманих петиціях питань

Електронна петиція  — це 
особлива форма колек-
тивного звернення грома-
дян до Президента України, 
Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України, 
органу місцевого самовря-
дування (Київської міської 
ради). Є одним з інструмен-
тів електронної демократії. 
Київ є лідером у розвитку 
місцевої електронної де-
мократії серед міст України 
за даними Центру Розвитку 
Інновацій.

ПІДТРИМКА
ІНСТИТУТІВ ЕЛЕК-
ТРОННОЇ ДЕМОКРА-
ТІЇ В КИЄВІ

• «Унеможливити знищення 
історичних пам’яток в місті 
Києві» (петиція підтримана 
10663 голосами);

• «Надати земельній ділянці 
на розі Андріївського узво-
зу та вул. Боричів Тік ста-
тусу Арт-скверу ім. соліс-
та Паризької опери, Героя 
України Василя Сліпака» 
(петиція підтримана 10219 
голосами);

• «Просимо врятувати безцін-
ні історичні артефакти та 
археологічні розкопки на 
Поштовій площі» (петиція 
підтримана 13284 голоса-
ми);

• Знести будівлю за адресою 
по вул. Хрещатик, 23б (пе-
тиція підтримана 10142 го-
лосами).

КОМІСІЯ
КОНТРОЛЮЄ ХІД 
РЕАЛІЗАЦІЇ
НАСТУПНИХ
ПЕТИЦІЙ:

• Cтворення міського Цен-
тру публічної комунікації 
та інформації;

• Проведення Днів Києва в 
Кракові та низки культур-
но-мистецьких подій та 
проектів у Києві;

• Створення інформаційної 
бази пам’яток культурної 
спадщини Києва;

• Пілотний проект модерні-
зації комунальних бібліо-
тек міста та перетворення 
їх на інформаційно-куль-
турні центри «Biblioteka 
HUB»;

• Створення Департаменту 
охорони культурної спад-
щини як окремої струк-
турної одиниці Київської 
міської державної адміні-
страції.

НА ПОСАДІ ГОЛОВИ 
КОМІСІЇ ВІКТОРІЯ 
МУХА ІНІЦІЮВАЛА/ 
ПІДТРИМАЛА ВИРІ-
ШЕННЯ, ЗОКРЕМА, 
ТАКИХ ВАЖЛИВИХ 
ЗАГАЛЬНОМІСЬКИХ 
ПИТАНЬ:

• Міжнародний конкурс 
молодих піаністів пам’яті 
Володимира Горовиця;

• Міжнародний фестиваль 
«KyivArtWeek»;

• Міжнародний фестиваль 
Anne de Kiev Fest;

• Київський міжнародний 
фестиваль «Молодість»;

• Всеукраїнський фести-
валь сучасної пісні та 
популярної музики «Чер-
вона рута»;

• Премія «Київська пекто-
раль»;

• Мистецька премія «Київ»;
• Культурно-мистецькі 

заходи з нагоди Дня Не-
залежності України, Дня 
Києва, Всеукраїнського 
дня працівників культу-
ри України та майстрів 
народного мистецтва, 
Всесвітнього дня театру, 
Міжнародного дня музе-
їв, Всеукраїнського дня 
бібліотек;

• Свято «День народження 
Андріївського узвозу»;

• Новорічні та Великодні 
свята на Софіївській та 
Контрактовій площах;

• Міжнародний кінофес-
тиваль «Золоте курча», 
«Чілдрен кінофест», фес-
тиваль «Відкрита ніч»;

• Фестиваль Moto Open 
Fest;

• Щорічні фестивалі – кон-
курси «Зіркафест».

РОЗВИТОК ТУРИЗМУ
Завдяки злагодженій ро-
боті міської влади та де-
путатів Київської міської 
ради 2019 рік став ре-
кордним для нашої столи-
ці. Київ відвідали близько 
4 млн туристів. Бюджет 
столиці отримав додатко-
во понад 60 млн грн ту-
ристичного збору. Органі-
зовано й проведено низку 
заходів, спрямованих на 
популяризацію туристич-
ного іміджу Києва.

ЗА СПРИЯННЯ 
КОМІСІЇ У КИЄВІ 
ЩОРОКУ ЗБІЛЬШУ-
ЄТЬСЯ КІЛЬКІСТЬ 
ПРОВЕДЕНИХ
ЗАХОДІВ (ПОДІЙ), 
СЕРЕД НИХ:



 ПІДТРИМКА 
 ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

ЗДО №587
вул. Академіка Булаховського, 32а

утеплення фасаду
з підсиленням
фундаменту

ЗДО №615
вул. Академіка Булаховського, 38а

утеплення фасаду
з підсиленням
фундаменту 

ЗДО №565
вул. Генерала Наумова, 25а

капітальний ремонт
тіньових навісів

ЗДО №789
вул. Підлісна, 4

11   3-місних шаф для
роздягання з лавкою

30 вішалок для рушників
30 стільців
3 шафи для одягу
2 шафи для посуду
7 педагогічних шаф
• пральну машину
• гладильний прес
• ігрові куточки
• дитячі іграшки

ЗДО №587
вул. Академіка Булаховського, 32а

30 вішалок для рушників
11  ігрових куточків
5 кухонних столів
• пральну машину
• дитячі іграшки

ЗДО №789
вул. Підлісна, 4

капітальний ремонт 
фасаду та веранд
(частково)

ЗДО №615
вул. Академіка Булаховського, 38а

30 вішалок для рушників
30 стільців
3 педагогічні шафи
6 трьохярусних ліжок
3 вуличні лави
25 дитячих стільців
• кухонне обладнання
• дитячі іграшки

ЗДО №565
вул. Генерала Наумова, 25а

50 стільців
3 письмові столи
2 куточки природи
10 пуфиків
6 педагогічних шаф
• дитячі іграшки

на звернення батьКівсьКих Комітетів за поданням депутата Київради 
віКторії мухи у рамКах програми еКономічного та соціального розвитКу 
міста Києва відбулися зміни у навчальних заКладах освіти міКрорайону

РОЗВИТОК СВЯТОШИНА ТА НОВОБІЛИЧІВ

ремонтні роботи:

придбано:

протягом п’яти роКів наша Команда 
працює для того, щоб святошин-
сьКий район та новобіличі зоКрема 
ставали Комфортними та зручними 
для життя.  нам вдалося досягти 
того, що виділені бюджетні Кошти 

працюють на яКісні та системні зміни у 
всіх сферах  життя. тож, звітуємо про 
те, що змінилося у святошинсьКому 
районі і на новобіличах у 2019 
році з урахуванням ваших звернень, 
пропозицій та ініціатив

здо — заКлад дошКільної

освіти (дитячий садоК)
ззсо — заКлад загальної

середньої освіти (шКола)
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на потреби Нової Української Школи
для навчальних закладів №72, №162 та №230
 
одномісні парти зі стільцями, комп’ютери, ноутбуки,  
принтер, ламінатор, мультимедійне обладнання, класні 
дошки,  дошки фліпчарт, інтерактивні дошки, інтерак-
тивну підлогу,  дитячі конструктори, м’який інвентар для 
відпочинку, наочно-дидактичні матеріали для 1-х класів

ЗЗСО №72
вул. Генерала Наумова, 35а

• утеплення фасаду (частково)
• заміна вікон (частково)
• ремонт класів для початкової 

школи (частково)

ЗЗСО №230
вул. Генерала Наумова, 35б

• заміна вікон (частково)  
• встановлення радіо кнопки три-

вожної сигналізації
• заміна електросвітильників, ламп
• заміна труб ГВП, ХВП, каналізації
 (частково)

• заміна радіаторів опалення
 (частково)

підсилення фундаменту з 
перекладенням плитки у 
внутрішньому дворі

ЗЗСО №162
вул. Рахманінова, 47

Інвестиції в освіту наших ді-
тей – це  інвестиції у май-
бутнє. Саме тому підтримка 
дитячих садочків та шкіл, а 
також позашкільної освіти – 
це безумовно пріоритет моєї 
депутатської діяльності

Вікторія Муха

ремонтні роботи:

придбано:

РОЗВИТОК СВЯТОШИНА ТА НОВОБІЛИЧІВ



Протягом 2017-2019 ро-
ків святошинці активно 
долучилися до підтримки 
проектів громадського бю-
джету. І результат вдалої 
інформаційної популяри-
зації та співпраці із автора-
ми проектів не забарився. 
Завдяки спільним зусиллям 
вдалося реалізувати 9 про-
ектів громадського бюдже-
ту, зокрема, які стосуються 
Новобіличів.

Дякуємо кожному, хто не 
залишився осторонь та від-
дав свій голос, це перемога 
активних громадян, які ба-
жають змін та вміють дося-
гати цілей.

Слідкуйте за новими гро-
мадськими проектами за по-
силанням:
www.facebook.com/gbkyiv.

Проекти-переможці бу-
дуть реалізовані містом під 
контролем громадськості.

2017 р
№76 Новобіличі – Святошин: 
спортивні майданчики у за-
кладах освіти
автор Ірина Байдак
№259 Обладнання актового 
та спортивного залів школи 
№162
автор Юлія Дмитренко

2018 р
№883 Цікава хімія
автор Юлія Дмитренко
№902 Цікава фізика
автор Юлія Дмитренко
№437 Казковий світ дитячих 
мрій
автор Олександ Полторацький
№675 Обладнання для 
ДНЗ№789
автор Світлана Ігуменова
№510 Інтерактивні комплекси 
для 2-х класів «Росток» шк 
№72
автор Світлана Гнатюк

2019 р
№ 315 Здорові та щасливі. 
Фізкультурне обладнання для 
ДНЗ №587.
автор Тетяна Мотора
№ 423 Капітальний ремонт 
існуючого дитячого майдан-
чика
автор Жанна Галюк

* проекти-переможці 2019 
будуть реалізовані у 2020 році

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ 
— ЦЕ ДІЙСНО ПРАЦЮЄ!

Тетяна Мотора
директорка ЗДО №587

Громадський бюджет дійсно дає 
можливість не залишатися осто-
ронь змін та брати у цьому безпо-
середню участь. Все реально і ми 
в цьому переконалися на власно-
му досвіді! Дякуємо усім, хто під-
тримував наші проекти,  а осо-
бливо батькам наших вихованців 
та команді депутата Київради  
Вікторії Мухи, адже разом нам 
вдалося перемогти і наші дітки 
матимуть сучасне обладнання 
для занять фізичною культурою.

ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ 
У 2017-2019 РОКИ

громадсьКий бюджет – це інструмент прямої демоКратії, за допомогою яКого аКтивні 
Кияни беруть участь у прийнятті рішень щодо розподілу частини Коштів місьКого бюджету



Маю двох діток, тому особливо 
чекаємо на завершення будів-
ництва садочка. Чесно кажучи, 
вже не вірили, що ситуація змі-
ниться, але постійно зверталися 
з проханням до Вікторії Мухи. 
Приємно, що є люди,  які готові 
доводити справу до кінця!

Ганна Степаненко
мешканка Новобіличів

Це довгоочікувана та приємна 
новина для мешканців Свято-
шинського району та для мене 
особисто. Кожного дня можемо 
спостерігати за змінами на бу-
дівельному майданчику. Будів-
ництво садочка – це результат 
нашої спільної справи, до якої 
йшли тривалий час і наразі ма-
ємо перші результати! Вже не-
забаром найменші мешканці 
Сахаліну матимуть власний ди-
тячий садок.

Вікторія Муха
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Район розвивається, з’яв-
ляються нові будинки, в яких 
мешкає багато молодих сі-
мей. Тому питання будів-
ництва дошкільного закладу 
стоїть особливо гостро.

Дитячий садочок на Ба-
хмацькій, 35 ще на початку 
90-х років почав будувати 
завод «Авіант». Однак робота 
була закинута та недобудова 
стояла багато років.

За підтримки Київсько-
го міського голови Віталія 
Кличка пройдено довгий 
шлях від ініціативи до ре-
алізації можливості будів-
ництва: кілька років дома-
галися, щоб недобудоване 
приміщення було передано 
у комунальну власність мі-
ста, що дало можливість ви-
діляти відповідні бюджетні 

кошти. Розроблено проек-
тно-кошторисну докумен-
тацію, пройдено експертизу. 
Враховуючи зміни до зако-
нодавства, прийнято рішен-
ня Київради про відведення 
земельної ділянки. 

У 2018 році здійснено де-
монтаж довгобуду та підго-
товчі роботи для будівниц-
тва, а у 2019 — завершені всі 
необхідні процедури та роз-
почато будівельні роботи. 

Будівництво триватиме і 
далі: необхідні кошти перед-
бачено у бюджеті Києва на 
2020 рік.

Новий сучасний садочок 
прийме 130 дітей та розра-
хований на 7 груп: дві групи 
для дітей ясельного віку (2-3 
роки) та п’ять груп для дітей 
дошкільного віку (3-6 років).

 БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО 
 САДКА НА БАХМАЦЬКІЙ 

НА БАХМАЦЬКІЙ, 35 
НА МІСЦІ ДОВГОБУДУ 
ЗВОДИТЬСЯ  НОВИЙ 
СУЧАСНИЙ
ДИТЯЧИЙ САДОК

РОЗВИТОК СВЯТОШИНА ТА НОВОБІЛИЧІВ



Майже тисяча років ми-
нула з моменту появи пер-
ших бібліотек в Україні. ХХІ 
сторіччя ставить нові вимоги 
та відкриває нові можливості 
для бібліотек. За підтримки 
київського міського голо-
ви Віталія Кличка розпочато 
перетворення районних сто-
личних бібліотек на сучас-
ні інформаційні, культурні й 
освітні простори. 

Так, у Святошинському ра-
йоні на базі центральної ра-
йонної бібліотеки «Свічадо» 
(бульвар Ромена Роллана, 
13в) успішно впроваджуєть-
ся у життя міський пілотний 
проект «Бібліотека-HUB». У 
результаті модернізації ма-
теріально-технічної бази та 
бібліотечного простору ма-
ємо бібліотеку нового фор-
мату. До послуг відвідувачів 
загальний публічний простір 
з інтерактивним залом на 60 
місць, який обладнано комп-
лексом технічних засобів для 

відеопереглядів, презента-
цій,  інформаційно-інтелек-
туальна  та лаунж-зони, Мі-
нібіб для дітей, переговорна 
кімната, поліграфічна база 
бібліотеки укомплектована 
найновішими технічними за-
собами, можливістю підклю-
чення до мережі Інтернет у 
будь-якій точці приміщення, 
з доступом до електронних 
інформаційних баз даних пу-
блічних бібліотек всіх рівнів. 
Також створено місця для 
індивідуальної роботи з пер-
сональним комп’ютером, які 

додатково обладнано без-
бар’єрним середовищем для 
осіб із особливими потреба-
ми. 

Протягом 2019 року до-
кументні фонди ЦБС «Свіча-
до» поповнились на понад  
10 000 примірників, у тому 
числі і виданнями шрифтом 
Брайля, аудиокнигами, но-
вою літературою та пресою. 
Тож, відтепер це сучасний 
бібліотечний простір, пов-
ністю готовий до задово-
лення потреб найвибагли-
віших відвідувачів.

Влітку та восени парки і 
сквери столиці стали справж-
німи концертними майданчи-
ками, адже у рамках проек-
ту «Митці столиці-киянам» 
було проведено 57 концертів 
творчих колективів. Кращі 
світові та вітчизняні компо-
зиції лунали для мешканців 
«спальних» районів.

Насолодитися українською 
піснею, талантом та коло-
ритними виступами артис-
тів мали змогу і святошинці.
9 концертів просто неба 
відбулися на різних лока-
ціях у Святошинському ра-
йоні. Усі бажаючі отримали 
порцію незабутніх емоцій 
та гарного настрою.

МИТЦІ СТОЛИЦІ –
КИЯНАМ

СВЯТОШИН 
КУЛЬТУРНИЙ

РОЗВИТОК СВЯТОШИНА ТА НОВОБІЛИЧІВ

 ОНОВЛЕНА ЦЕНТРАЛЬНА БІБЛІОТЕКА   
 «СВІЧАДО» ЧЕКАЄ НА ВІДВІДУВАЧІВ 



 Капітальний ремонт фасаду
та благоустрій території:

• заміна вхідної групи
• встановлення нової зовнішньої вивіски
• ремонт та утеплення частини фасаду
• встановлення нових літер на даху

 Капітальний ремонт
інженерних мереж:

• капітальний ремонт водопроводу та 
каналізації

• ремонт убиралень
 Ремонтні роботи в залах кінотеатру:

• Червоний зал: заміна покриття підлоги, 
встановлення нових крісел та диванів, 
встановлення нового лазерного 
проектору NEC, встановлення нової 3D 
системи, встановлення нової системи 
звуку;

• Синій зал: встановлення нового циф-
рового проектора

 Капітальний ремонт фасаду
та благоустрій території:

• ремонт даху
• ремонт та утеплення частини фасаду
• благоустрій території (частково)

 Капітальний ремонт приміщень:
• облаштовання нової касової зони
• оновлення бару на першому поверсі
• встановлення нового екрану у Черво-

ному залі
• заміна покриття підлоги, встановлення 

нових крісел та диванів в Синьому залі
• встановлення нових крісел та диванів в 

Жовтому залі
 Капітальний ремонт
електромереж:

• заміна освітлення та мереж електропо-
стачання (частково) 

• встановлення блискавкозахисту будівлі 
кінотеатру

 Ремонт приміщень з облаштуванням
інклюзивного простору:

• перепланування приміщення холу 
бокового виходу із кінотеатру

• ремонт вхідної групи, заміна дверей 
• ремонт санітарної кімнати та пандуса 

для маломобільних груп
• ремонт стелі та підлоги 
• ремонт гардеробу 

 Капітальний ремонт фасаду
та благоустрій території:

• утеплення будівлі та облаштування стін 
фасаду

• ремонт балконів
• ремонт надбудови вентиляційної шахти
• благоустрій території тротуарною 

плиткою, сходами та перилами
• облаштування велопарковки, лав та 

смітників
• встановлення беклайтів та світлових 

букв з назвою кінотеатру

Для декількох поко-
лінь святошинців кінотеатр 
«Лейпциг» є улюбленим 
місцем для теплих зустрі-
чей, родинних вечорів та 
романтичних побачень. 
Будівля була зведена у 
1974 році і до 1991 року кі-
нотеатр був одним із най-
зразковіших у столиці. 

Звісно, що з часом необ-
хідність ремонтних робіт та 
питання модернізації кіно-
театру стали нагальними. 
Протягом 2017-2019 ро-
ків «Лейпциг» змінювався. 
І ці зміни помітні кожному. 
Зображення та звук стали 
сучасними, у чому гляда-
чі можуть особисто пере-
конатися на кіносеансах.  

Зазнали змін й приміщен-
ня кінотеатру: встановлено 
нові крісла, відремонтова-
но підлогу та санітарні кім-
нати. Також облаштовано 
територію навколо кіноте-
атру.  

Усі ці зміни, які ми бачи-
мо сьогодні, — насправді 
результат командної робо-
ти людей, яким небайду-
жа доля єдиного кінотеа-
тру Святошина. Оновлення 
«Лейпцигу» триває за спіль-
ної ініціативи народного де-
путата України VIII скликан-
ня Олександра Третьякова, 
депутата Київської міської 
ради Вікторії Мухи та під-
тримки Київського міського 
голови Віталія Кличка.

 МОДЕРНІЗАЦІЯ КІНОТЕАТРУ 
 «ЛЕЙПЦИГ» ТРИВАЄ 
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РОЗВИТОК СВЯТОШИНА ТА НОВОБІЛИЧІВ

 директор Департаменту Культури КМДА Діана Попова,
 директор КП «Київкінофільм» Денис Хомич, 
 депутат Вікторія Муха та директор кінотеарту 
 «Лейпциг» Олена Олексанова 



• вул. Академіка Булаховського, 28
• вул. Генерала Наумова, 23а
• вул. Генерала Наумова, 23в
• вул. Генерала Наумова, 37
• вул. Генерала Наумова, 37б
• вул. Олевська, 5

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
МІЖКВАРТАЛЬНИХ 
ПРОЇЗДІВ ТА ПРИБУ-
ДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ 
ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ

ІНФРАСТРУКТУРА
ТА ЖКГ

• вул. Генерала Наумова, 37
• вул. Генерала Наумова, 37а

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

• вул. Академіка Булаховського, 5а
• вул. Академіка Булаховського, 22
• вул. Академіка Булаховського, 24
• вул. Академіка Булаховського, 40
• вул. Академіка Булаховського, 42/43
• вул. Генерала Наумова, 23б
• вул. Генерала Наумова, 33а
• вул. Клавдіївська, 36 (1-й та 2-й під’їзди)
• вул. Підлісна, 5/21

ЗАМІНА ВІКОН
У ПІД’ЇЗДАХ

• вул. Академіка Булаховського, 28 
(2-й під’їзд)

• вул. Академіка Булаховського, 30б
(1-й під’їзд)

• вул. Генерала Наумова, 31а
(4-й під’їзд)

• вул. Генерала Наумова, 39
(3-й під’їзд)

ЗАМІНА ЛІФТІВ

яК депутат Київради віКторія муха 
відстоює інтереси новобіличан та 
домагається спрямування Коштів 
бюджету Києва на вирішення тих питань, 
з яКими звертаються мешКанці масиву

Згідно ваших звернень та пропозицій 
за сприяння Вікторії Мухи відповідно 
до Програми економічного і соціаль-
ного розвитку міста Києва на 2019 рік 
виконано наступні роботи:
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РОЗВИТОК СВЯТОШИНА ТА НОВОБІЛИЧІВ

 вул. Генерала Наумова, 31а 

 вул. Академіка Булаховського, 30б  вул. Генерала Наумова, 23б  вул. Генерала Наумова, 37а 

 вул. Академіка Булаховського, 22  вул. Генерала Наумова, 23а 



За спільної ініціативи на-
родного депутата України 
VIII скликання Олександра 
Третьякова та депутата Київ-
ради Вікторії Мухи відновле-
но роботу бюветного комп-
лексу за адресою: вулиця 
Живописна, 2, який не функ-
ціонував з 2013 року. Для 
водопостачання на бюветі 
збудовано нову артезіанську 
свердловину малої продук-
тивності. Глибина свердло-
вини — 255 метрів юрського 
водоносного горизонту. Та-
кож проведений капітальний 
ремонт альтанки бювету. 

Для мешканців  Новобі-
личів питання забезпечення 
якісною питною водою вкрай 
важливе, адже на території 
житлового масиву тривалий 
час не було жодного функ-
ціонуючого бювету, тому ак-
тивно займалися цим питан-
ням. 

І як результат, вже маємо 
два нових бюветних комп-
лекси із сучасними артезі-
анськими свердловинами та 
питною водою, які знаходять-
ся за адресами: 

вул. Генерала Наумова, 27  
- відкрито у 2016 році, глиби-
на артезіанської свердловини 
– 133 м юрського водоносно-
го горизонту;

вул. Бахмацька, 10 – від-
крито у 2018 році, глибина 
артезіанської свердловини – 
280 м  юрського водоносно-
го горизонту.

СВЯТОШИНЦІ З ЧИСТОЮ ПИТНОЮ ВОДОЮ.
НОВИЙ БЮВЕТ НА ВУЛИЦІ ЖИВОПИСНІЙ

Протягом останніх ро-
ків отримували численні 
звернення мешканців щодо 
недостатнього освітлення 
центральних вулиць Ново-
біличів, адже ситуація спри-
яла підвищенню аварійності, 
особливо у темну пору доби. 
Тому активно домагалися 
першочергової модернізації 
мереж зовнішнього освіт-
лення на Новобіличах.

У 2019 році на централь-
них вулицях Новобіличів 

Академіка Булаховського 
та Генерала Наумова здійс-
нено капiтальний ремонт 
мереж зовнішнього освіт-
лення із заміною ртутних та 
натрієвих світильників на 
сучасне LED-освітлення. 

Загалом було замінено 
76 опор та встановлено 152 
енергоефективних світиль-
ника.

Відтепер на наших до-
рогах  не лише світліше, а й 
значно безпечніше!

ЯКІСНЕ ОСВІТЛЕННЯ - ЗАПОРУКА
БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

15

новобіличі – домівКа для понад 40 тисяч Киян. реагуючи на численні звернення, значна частина яКих стосується саме житлово-
Комунальної інфраструКтури, виКористовуємо Кожну можливість для того, щоб виділені Кошти працювали для позитивних змін та Комфорту

 вул. Академіка Булаховського 

 вул. Живописна, 2  вул. Генерала Наумова, 27 

 вул. Бахмацька, 10 



ЗАТИШНІ ТА КОМФОРТНІ
НОВОБІЛИЧІ

Вже традиційно наводи-
мо лад у Біличанському лісі 
навесні та восени. Приємно, 
що кожного разу приходить 
все більше небайдужих лю-
дей! Але найзавзятіші поміч-
ники - це наше підростаюче 
покоління, жодна толока 
без них не обходиться!

• вул. Академіка Булаховського, 30
• вул. Академіка Булаховського, 32 
• вул. Академіка Булаховського, 34а
• вул. Академіка Булаховського, 40 
• вул. Академіка Булаховського, 42/43
• вул. Генерала Наумова, 23в     
• вул. Генерала Наумова, 37а
• вул. Генерала Наумова, 37б
• вул. Підлісна, 5/21

ВСТАНОВЛЕНО НОВІ 
ПАРКОВІ ЛАВИ

ЧИСТИЙ ЛІС —
СПІЛЬНА СПРАВА!
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РОЗВИТОК СВЯТОШИНА ТА НОВОБІЛИЧІВ

 Висадження зелених насаджень 
 під час толоки на вулиці Підлісній  



Святошинці будуть зі 
скверами. Крок за кроком 
наближаємось до перетво-
рення вільних територій у 
місця, де можна буде затиш-
но прогулятися з малечею 
та відпочити після робочого 
дня.

Так,  завершено перший 
етап з облаштування скве-
рів на вулицях Підлісній, 2 та 
Рахманінова, 22. Вже маємо 
два сучасних острівці бла-
гоустрою із цікавими ланд-
шафтними дизайнами (ви-
саджено понад 600 одиниць 
зелених насаджень), нови-
ми дитячими майданчиками, 
зручними пішохідними до-
ріжками, велопарковкою та 
парковими лавами для від-
починку.

У 2020 році продовжать-
ся роботи з благоустрою 
скверів, щоб улюблені місця 
відпочинку стали ще ком-
фортнішими та зручнішими. 

Також у співпраці з на-
родним депутатом Укра-
їни VIII скликання Олек-
сандром Третьяковим за 

поданням депутата Київра-
ди Вікторії Мухи рішенням 
сесії Київської міської ради 
№1559/5623 від 02.10.2018 
року  надано статус скверу 
земельній ділянці за адре-
сою: вулиця Зодчих 36-38. 
На даний час роботи із об-
лаштування скверу закінче-
но і нове місце відпочинку 
вже встигло стати улюбле-
ним.

Ще одна гарна новина 
для мешканців Новобіличів.
Рішенням сесії Київської 
міської ради №1561/5625 від 
02.10.2018 року за поданням 

депутата Київської міської 
ради Вікторії Мухи надано 
статус скверу земельній ді-
лянці за адресою: вулиця Ге-
нерала Наумова, 31-33. Саме 
на цій локації матимемо най-
більше за площею нове міс-
це відпочинку, де незабаром 
розпочнеться перший етап 
з облаштування. Відповідні 
кошти з міського бюджету 
вже передбачено за депу-
татським зверненням Вікто-
рії Мухи.

 сквер на Підлісній 

НОВІ СКВЕРИ
У СВЯТОШИНІ
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Зверталися до Вікторії Мухи з 
проханням допомогти в облаш-
туванні зони для відпочинку на 
масиві  і  навіть не вірили, що 
матимемо такий чудовий сквер 
поряд із будинком! Сьогодні це 
улюблене місце, де можна від-
почити та погратися з дітьми. 
Дякуємо нашому депутату за те, 
що робить  масив затишним!

Наталія Дубовенко
мешканка Новобіличів

 сквер за адресою вул. Рахманінова, 22 



РОЗВИТОК СВЯТОШИНА ТА НОВОБІЛИЧІВ

Якщо малювати - то робити це 
весело, із цікавим квестом та 
запальними танцям. Саме так 
створювали яскравий стінопис 
юні художники на Новобіличах! 
Кожен вніс частинку свого ба-
чення прекрасного і в результаті 
вийшло неперевершено!

можливість весело та ціКаво проводити вільний час — 
важлива сКладова гармонійного розвитКу малечі. саме 
тому за підтримКи віКторії мухи на новобіличах протягом 
роКу було організовано низКу заходів, а таКож встановлено 
нові майданчиКи для дитячих ігор та занять спортом 

На численні прохання мешканців, протягом 2019 року 
відповідно до Програми економічного і соціального 
розвитку міста Києва за поданням депутата Київради 
Вікторії Мухи вдалося передбачити кошти на 
встановлення дитячих та спортивних майданчиків за  
наступними адресами:

• вул. Академіка Булаховського, 5д
• вул. Академіка Булаховського, 22
• вул. Академіка Булаховського, 36
• вул. Генерала Наумова, 31-31а
• вул. Генерала Наумова, 37а
• вул. Олевська, 3а, б, в, г

ДИТЯЧІ ІГРОВІ
МАЙДАНЧИКИ

• вул. Генерала Наумова, 66 
• вул. Олевська, 3а, б, в, г 

СПОРТИВНІ
МАЙДАНЧИКИ

Вже стало гарною традицією на 
початку літніх канікул проводити 
веселі  та запальні дитячі свята. 
Малеча з  радістю змагаєть-
ся у спритності, танцювальних 
флешмобах. А ми  радіємо тому, 
що наші діти швидко ростуть та 
мають щасливе дитинство!

ТЕРИТОРІЯ
ДИТИНСТВА

ЯСКРАВА
ТВОРЧІСТЬ

Напередодні свята малеча Ново-
біличів вправлялася у майстер-
ності із виготовлення пасхальних 
листівок. Додому повернулися 
кожен із власноруч виготовленою 
яскравою святковою листівкою!

ВЕЛИКОДНІ 
ЛИСТІВКИ

WORKOUT
МАЙДАНЧИКИ

• вул. Академіка Булаховського, 34а 
• вул. Генерала Наумова, 37а 
• вул. Генерала Наумова, 66
• вул. Олевська, 3а, б, в, г
• вул. Підлісна, 5/21
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 ДОЗВІЛЛЯ 
 ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ 



ДЕПУТАТСЬКИЙ
ФОНД

ПОШТОВІ СКРИНЬКИ
ВСТАНОВЛЕНО
У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ

ЗДО №789
вул. Підлісна, 4

4 ігрових дитя-
чих набори

9 ліжок
дитячих
одномісних

25 стільців
дитячих

вішалок для
рушників
з полицею

135

лави для
роздягання24

1 пенал для
посібників

шаф
книжкових5

ЗДО №565
вул. Генерала Наумова, 25а

шаф для одягу

ігровий
дитячий набір

12
30 вішалок для

рушників

1 ЗЗСО №230
вул. Генерала Наумова, 35б

шаф для
дитячого одягу66

ЗДО №682
вул. Синьоозерна, 8

ігрових дитя-
чих набори2

30
одиниць паркових 
лав  придбано для  
встановлення біля 
житлових будинків 
та зон відпочинку на 
масиві Новобіличі

128 шт.
вул. Генерала 
Наумова, 33а

40 шт.
вул. Академіка 
Булаховського, 5а 
(4-й під’їзд)

96 шт.
вул. Академіка
Булаховського, 34а

пенсіонери
та малозабезпечених
громадян отримали 
матеріальну допомогу

19

за результатами аналізу звернень та на виКонання доручень 
виборців Кошти депутатсьКого фонду віКторії мухи були 
спрямовані на поліпшення матеріально-технічної бази 
навчальних заКладів, придбання необхідного інвентарю для 
підвищення рівня Комфорту мешКанців масиву та на потреби 
соціально вразливих верств населення

1421
подарунків до Ново-
річних свят придбано 
для вихованців до-
шкільних навчаль-
них закладів №565, 
№567, №587, №615, 
№789

1619
пасхальних кексів 
до Великодня отри-
мали пенсіонери  та 
малозабезпечені 
мешканці мікрорайо-
ну Новобіличі

бензопилу придбано 
для потреб ЖЕД-7

1

ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НОВОБІЛИЧІВ ПРИДБАНО:

334



На особистому прийомі вже тра-
диційно обговорюємо та спільно 
намагаємося знайти шляхи вирі-
шення різноманітних і подекуди 
непростих питань. Радію людям, 
яким небайдужа доля будинку, 
району, міста, а тому завжди під-
тримую ініціативи.   Дякую усім, 
хто звертався протягом року за 
конструктивний діалог! Крок за 
кроком будемо змінювати наше 
місто та район на краще!

Вікторія Муха

У громадській при-
ймальні депутата Ки-
ївради Вікторії Мухи 
мешканці мікрорайону 
Новобіличі Святошин-
ського району мають змо-
гу отримати безкоштовну 
консультацію юриста.

Серед питань, що 
турбують громадян — 
оформлення спадщини, 

житлові питання, виплата 
аліментів, питання жит-
лово-комунального ха-
рактеру та інші.

  Кожен, хто потребує 
може отримати безко-
штовну кваліфіковану 
первинну юридичну до-
помогу. Прийом фахівця-
ми проводиться за попе-
реднім записом.

ПРАВОВА
ДОПОМОГА

ОСОБИСТЕ
СПІЛКУВАННЯ

132
особистих прийоми 
громадян та зустрічей 
проведено

998
депутатських
звернень
направлено

1929
усних
звернень
опрацьовано

1210
письмових
звернень
опрацьовано

Прийом фахівцями проводиться за попереднім записом у громадській приймальні:

адреса: вул. Академіка Булаховського, 5д        тел.: (044) 227 62 46

320
мешканців отри-
мали юридичну 
консультацію
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РОЗВИТОК СВЯТОШИНА ТА НОВОБІЛИЧІВ



ДІЯЛЬНІСТЬ
БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ

 Турбота про людей по-
хилого віку. Мешканці мі-
крорайону Новобіличі мали 
можливість пройти безко-
штовне медичне обстежен-
ня спеціалістів у рамках про-
грами «Киянам – здоров’я та 
активне довголіття». 

 100 учасників бойових 
дій з 11 областей України 
пройшли навчання у рамках 
проекту «З фронту до мініс-
терства». Мета проекту: під-
готувати кадри для Мініс-
терства у справах ветеранів 
України.

 Для мешканців Святошина 
та Новобіличів організовано 
традиційне святкування Мас-
ниці із запальними забава-
ми, спаленням символічного 
опудала та смачними млин-
цями! Незабутню атмосферу 
свята забезпечив творчий ко-
лектив «Колоритми». Гулян-
ня відбулися у низці парків та 
скверів Святошина: у парку 
«Інтернаціональний», сквері 
за адресою: вул. Котельнико-
ва, 26- 32/11 та за адресами: 
вул. Генерала Наумова, 31-
31а, вул. Булгакова, 11,  вул. Ір-
пінська, 71 та вул. Кулібіна, 14. 21

  За підтримки Благодій-
ного Фонду Олександра 
Третьякова у 2019 році свя-
тошинська громада відзна-
чила улюблені свята — День 
Незалежності, День Києва, 
Масницю

 До Дня Києва 2019 року 
видано книгу «Старий Хре-
щатик і його домовласники» 
письменника-києвознавнця 
Аркадія Третьякова. Книги 
передано до Музею історії 
Києва та столичних бібліо-
тек, розповсюджено у на-
вчальних закладах столиці 
безкоштовно.

у травні 2017 роКу народний депутат уКраїни VIII сКлиКання олеКсандр третьяКов заснував благодійний фонд. 
серед проеКтів фонду освітні програми для учасниКів війни на сході уКраїни, підтримКа та організація різноманітних 
проеКтів для ветеранів та їх громадсьКих організацій, допомога у реалізації Культурних  та соціальних інціатив  тощо. 
віКторія муха є диреКтором благодійної організації «фонд олеКсандра третьяКова»

 У Києві в «Мистецькому 
арсеналі» відбувся міжна-
родний форум волонтерів 
«Там, де ми – там Україна».





ПЛАНИ НА 2020 РІК  

Щороку життя прискорю-
ється. Щоденно відбувається 
багато змін, які тим чи іншим 
чином, рано чи пізно, відо-
бражаються на нашому житті. 
Завдяки інтернету, соціаль-
ним мережам та інформа-
ційним технологіям світ зда-
ється значно досяжнішим. 
Ми миттєво дізнаємося, що 
відбувається у будь-якому 
куточку планети: радісні та 
сумні події, людські успіхи, 
перемоги та катастрофи. 

Але, що б не відбувалося, ми 
завжди повертаємося у своє 
місто, у свій будинок, у влас-
ну домівку. Там ми прагнемо 
опинитися у теплі, затишку, 
комфорті та серед щасливих 
посмішок рідних і близьких. 

Головне моє завдання на 
2020 рік, як і в попередні 
роки, — робити все для того, 
щоб завжди хотілося повер-
татися у наше місто, рідні до-

мівки. А також створювати 
умови, аби життя в Києві було 
комфортним та затишним, а 
зміни були помітними та по-
зитивними.

Все це складається з дуже 
простих і, водночас, важли-
вих речей. Разом із коман-
дою та за вашої підтримки ми 
працюємо для досягнення 
відчутних результатів.

У планах на 2020 рік — про-
довження будівництва дитя-
чого садочка, облаштування 
скверів, ремонти у закладах 
освіти та житлових будинках, 
асфальтування, освітлення 
та благоустрою тощо. 

Впевнена, на нас чекають 
нові проекти, виклики та нові 
успіхи.

Завжди відкрита до спілку-
вання та рада нашим зустрі-
чам! Запрошую у громадську 
приймальню, до комунікації 
та співпраці!

ТВОРИМО ЗМІНИ
ТАМ, ДЕ МИ Є!

Вікторія  Муха




