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Друзі!
Вже за кілька днів у свої законні
права вступить 2018 рік. Я дуже
хочу, щоб він був кращим за 2017
рік. Я мрію, щоб він приніс нам
мир. Саме це бажання я пропоную
загадати всім нам у новорічну
ніч. Інші проблеми ми зможемо
спільно вирішити самі, як робили
це у 2017 році.
Я вдячна кожному, хто приходив до мене на прийом, писав
звернення, листи і пропонував
свою допомогу. Разом ми відстоювали зелені зони, боролися
проти забудов, ремонтували
будинкові комунікації та багато
іншого. Саме тому я вважаю, що
це не мій особистий звіт про роботу, а наш спільний з громадою.
Дякую вам за активність.
Прийміть мої найщиріші
вітання з Новим 2018-м роком та
Різдвом Христовим! Нехай прекрасні зимові свята принесуть
мир, спокій і злагоду, впевненість
у майбутньому. Зичу Вам міцного здоров’я, успіхів, родинного
щастя, достатку і благополуччя!
Бажаю гарного настрою і любові,
нехай у Вашому житті панують
гармонія та вдача!

Ваша Олена Антонова
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ЗВІТ ОЛЕНИ АНТОНОВОЇ
за 2017 рік в цифрах

МЕШКАНЦІВ МІКРОРАЙОНУ ОТРИМАЛИ МАТЕРІАЛЬНУ ДОПОМОГУ

Aктивісти громадської приймальні Олени
Антонової зібрали 2090
підписів щодо проведення
Референдуму про мораторій на продаж землі.

159
МЕШКАНЦІВ МІКРОРАЙОНУ ОТРИМАЛИ «ОВОЧЕВІ» НАБОРИ

400
МЕШКАНЦЯ ОТРИМАЛИ ПОДАРУНКОВІ «МОЛОЧНІ» НАБОРИ

Відкрито безкоштовні
курси з вивчення англійської, німецької мов та
комп'ютерної грамотності.
Зараз навчається 58 мешканців мікрорайону.

Проведено дитячий
конкурс на кращу
новорічну іграшку.
Всього вручено 78 призів.

64
МЕШКАНЦІВ ОТРИМАЛИ ПАСХАЛЬНИЙ КЕКС ДО ВЕЛИКОДНЯ

1000
ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ОТРИМАЛИ ПРОДУКТОВІ НАБОРИ ДО 9 ТРАВНЯ

140

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДОВІДНИК
РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО Р-НУ М. КИЄВА
Адреса: 04116, м. Київ, вул. Коперника, 10
Телефон.: (044) 243 60 52; (044) 489 29 23
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ОСВІТА.
«Дбаємо про наше
майбутнє»
Для мене освітня галузь завжди була і буде пріоритетною. Діти – найцінніше, що в нас є.
І наш обов’язок створити для них достойні, комфортні умови для виховання і навчання.
Саме тому всі звернення від навчальних закладів завжди для мене будуть особливими і я
робитиму все можливе і неможливе, щоб допомогти і вирішити проблему.

Встановлено по 2 ігрових майданчика
у ДНЗ № 11, ДНЗ № 169, ДНЗ № 645

Придбано обладнання для кабінету
біології у школи №41, №101, гімназії
153 ім. Пушкіна

Придбано комплект антисколіозних
парт та стільців з регулюванням
по висоті для школи №101

Зроблено капітальний ремонт покрівлі,
підпірних стін, тіньових навіїв та
харчоблоку у ДНЗ № 645

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДОВІДНИК
ШЕВЧЕНКІВСЬКА ДЕРЖАВНА
У М.КИЄВІ РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ
Адреса: 01030, Київ, вул. Б.Хмельницького, 24
Тел.: (044) 226 2352
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Придбано змішувачі
для умивальників
для школи №70

Придбано 147 наборів
першокласника для шкіл
№102 та 41, гімназії 153 ім.
Пушкіна

Придбано 539
новорічних подарунків
для ДНЗ №11, ДНЗ
№169, ДНЗ №645

Придбано будівельні
матеріали
для ДНЗ №169

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДОВІДНИК
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО Р-НУ
Адреса: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 6-а,
Тел.: (044) 489-02-50
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ЖКГ.
«Спільно з громадою
зробимо свій будинок
комфортним для життя»
Галузь житлово-комунального господарства – одна з найбільш проблемних у столиці.
Особливо у Шевченківському районі, де застарілий житловий фонд складає близько 70%.
Переважна більшість будинків має комунікації, які давно потребують ремонту, дерев’яні наглухо забиті вікна, які не відкриваються влітку і пропускають всі можливі вітри
зимою. Подолати цю проблему одразу неможливо. Крок за кроком разом з активними
мешканцями ми взялися вирішувати її. І минулого року маємо хороші результати, які,
переконана, продовжимо у 2018 році.

Зроблено капітальний ремонт сходових
клітин з заміною вікон за адресами:
вул . Старокиївська, 5; вул. Шолуденко, 2;
вул. Ванди Василевської, 18; вул. Ванди
Василевської, 8; вул. Кирило Мефодіївська,
14/2; провулок Тбіліський, 3 А;
вул. Зоологічна,12/15; вул. Зоологічна, 4;
вул. Зоологічна, 8; пр-т. Перемоги,19; прт. Перемоги, 30.
Зроблено капітальний ремонт
сходових клітин за адресами:
вул.Борщагівська, 14 А;
провулок Політехнічний,1/33.
Замінено вікна на сходових
клітинах за адресами:
вул. В.Ярмоли, 4; вул. Довнара
Запольского, 4; вул. В.Черновола, 26/2;
пр-т.Перемоги, 3; пр-т.Перемоги, 7; пр-т.
Перемоги, 9/47; пр-т.Перемоги, 17; пр-т.
Перемоги, 18; пр-т.Перемоги, 19, пр-т
Перемоги, 20.
Зроблено капітальний
ремонт покрівлі за адресами:
вул. Ванди Василевської, 8;
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пр-т. Перемоги, 7.
Зроблено капітальний ремонт електричних
мереж/електрощитових за адресами:
вул. Ванди Василевської, 18; провулок
Політехнічний, 1/33; пр-т. Перемоги, 30;
пр-т. Перемоги, 19.
Зроблено капітальний ремонт
інженерних мереж за адресами:
вул. Кирило-Мефодіївська, 14/2; пр-т.
Перемоги, 19.
Проведено асфальтування будинків
з боку вулиць мза адресами:
вул. Шолуденка, 2; вул. Дегтярівська, 26 А; вул.
В.Ярмоли, 28/32; пр-т. Перемоги, 20; пр-т.
Перемоги, 20/22; пр-т. Перемоги, 22; пр-т. Перемоги,14; пр-т. Перемоги,16; пр-т.Перемоги, 18.
Зроблено капітальний ремонт вхідних груп
за адресою вул. Чорновола, 26/2.
Встановлено поштові скриньки за адресами:
вул. Ванди Василевської, 13; вул. Ванди Василевської, 13/1; вул. Ванди Василевської, 16; вул.
Ванди Василевської, 18; вул.Борщагівська, 14 А;
провулок Політехнічний, 1/33; пр-т.Перемоги, 22;
вул. В. Ярмоли, 28/32; вул.Провіанська, 4; пр-т.
Перемоги, 30; вул. Шолуденка, 2 .
Встановлено спортивні і дитячі
майданчики за адресами:
вул. Зоологічна, 8; пр-т. Перемоги, 19;
пр-т. Перемоги, 2.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДОВІДНИК
ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ
ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Адреса.: м.Київ, вул. Дегтярівська, 31, корпус 2
Тел.: (044) 489 32 99 Е-mail: info.gukbm@ukr.net
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я.
«Цінуємо людей –
бережемо здоров’я»
Медицина – це ще одне болюче питання нашої держави. Вона сама потребує серйозного
лікування. Але це та галузь впливати на яку безпосередньо може лише центральна влада.
На мій погляд почати потрібно зі створення достойних умов та оплати праці тим, хто
щодня бореться за наше здоров’я – лікарів. Ми маємо багато прекрасних фахівців і наше
завдання робити все, щоб вони залишалися в Україні, лікували нас і наших дітей.

За моєї ініціативи присвоєно
відомому дитячому
кардіохірургу Іллі Ємцю
звання «Почесний громадянин Києва»

Вручено 240 новорічних
подарунків для дітей
з Центру дитячої кардіології
та кардіохірургії.

Проведено
благодійний захід
з нагоди Міжнародного Дня людей з
інвалідності,
організовано концерт
та святковий стіл.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДОВІДНИК
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ
Адреса закладу: Київ, 01135, проспект Перемоги, 5
Тел. приймальні.: (044) 236-81-14 (т/ф)
E-mail.: ruszn@shev.gov.ua
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КУЛЬТУРНИЙ
ВІДПОЧИНОК.
«Вдосконалюємо себе
через мистецтво»
Якось один із філософів сказав «Культура – це те, що лишиться, коли про все інше забудуть». Коли після важкого дня, сповненого проблемами маєш змогу долучитися до
мистецтва – всі справи відходять на другий план, а душа і серце відпочиває. Для людини
важливі не лише матеріальні, але й духовні цінності. Тому бажаючих відвідати театри
чи музеї завжди дуже багато. Я розумію ваші бажання і обіцяю, що в наступному році ми
продовжимо організовувати цікаві екскурсії, а також походи в театри та музеї.

Організовано похід до театру
«Романс» для викладацького
колективу НВК «Кияночка».
Організовано безкоштовні пішохідні екскурсії для мешканців мікрорайону у рамках проекту «Мій улюблений
Київ».
В рамках акції «Музейний марафон»
з 01.03 - 20.06.2017 р. 197 учнів
шкіл № 41, №102, №153 безкоштовно
відвідали 11 музеїв м.Києва.
Організовано екскурсії до Музею
МВС України для мешканців vмікрорайону.
Вручено 88 квитків до театрів для
мешканців мікрорайону.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДОВІДНИК
УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ
Адреса.: 01054, Київ, вул. Воровського, 29
Тел.: (044) 486-34-56
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ЕКОЛОГІЯ.

«Зробимо рідне місто
зеленим і квітучим»
Я є членом Постійної комісії Київради з питань екологічної політики. Це одна з тих
галузей, якій має приділятись особлива увага. Головна моя мета – створення екологічного простору для життя наших дітей. Це збільшення кількості скверів, озеленення
територій, збереження екосистеми мікрорайону, введення сучасних технологій з обробки і сортування сміття тощо. За цими стандартами сьогодні живе весь цивілізований
світ. Наша мета – запровадити їх у Києві.

Надано статус сквера зеленим
зонам за адресами:
вул. Довнар-Запольского, 1, 3, 3/1, 3/2;
вул. Золотоустівська 28,30,32.
Було проведено толоки та здійснено
посадки зелених насаджень за адресами:
пр-т.Перемоги,15; вул. Борщагівська, 4;
вул. Борщагівська, 6; вул. Довнар-Запольского, 1- 3/1.
Обрізано сухостій та приведено
до ладу території за адресами:
вул. Борщагівська, 8; вул. Борщагівська,
14; вул. Борщагівська,14 А; вул. Борщагівська,16 та на території ДНЗ № 645.
Встановлено квіткові клумби
за адресою пр-т Перемоги, 7.
Проведено капітальний ремонт
«Каштанового бульвару»
за адресою пр-т Перемоги, 1 – 9.
Проведено озеленення за адресами:
вул. Ванди Василевської, 4 – 18,
просп. Перемоги, 16-20 та просп.
Перемоги,17-29.

СЕРВІСНІ СЛУЖБИ.

Корисні номери телефонів

103
121
Служба
точного часу

101

Швидка
допомога

104

Пожежна
охорона

102

1559

Довідково-інформаційна
служба
іноземними
мовами

1503
Довідкова служба
швидкої медичної
допомоги

Аварійна
служба
ліфтів

1562

Довідка щодо
продажу
автомобілів

Автовідповідач
вузлу спецслужб

Контактний
центр міста
Києва

1586

Довідка про
послуги
телефонної
мережі

1581

Аварійна
служба водопровідних
мереж

Інформаційнодовідкова
служба

Прогноз
погоди

Довідковоінформаційна служба
“Здоров’я”

176

178

122
1551

1583

170

Поліція

Аварійна
“Київгаз”

1589

Служба організації руху,
аварійна
служба

127
Податкова адміністрація

175

Служба
доставки
пошти

1567

Довідка наявності
медикаментів
у аптеках

1588

Аварійна
служба електромереж

Дякую, що ви з нами

Я
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Ь
Л
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Й
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А
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Ь
С
Д
А
М
ГРО
Депутата Київради по

Адреса:

112 округу

Олени Антонової

корп.1, каб. 11
и Василевської, буд. 13 @gmail.com
нд
Ва
.
вул
6,
11
04
їв
Ки
м.
3., e-mail: 888antonova
Тел. +38 (044) 364-21-3 9.00-18.00., пн-пт 9.00-18.00
:
ти
Розклад робо
Перерва 13.00-14.00

попереднім записом
ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ: за

