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НЕЗАКОННОЇ ЗАБУДОВИ

НА ВОСКРЕСЕНЦІ НЕ БУДЕ!
Завдяки спільним зусиллям та активній підтримці
депутатів Київської міської ради Тараса Криворучка
та Сергія Артеменка Громаді житлового масиву
«Воскресенка» вдалося захистити від забудовника
зелену зону прибудинкової території поряд з їхніми
будинками. Рішенням Київради ПП «Лойд Транс»
відмовлено у поновленні договору оренди земельної
ділянки за адресою: бульвар Перова, 12А.
Це протистояння розпочалося ще у грудні минулого
року, коли на зеленій зоні біля будинку № 12/92 по бульвару Перова невідомими особами, які назвалися представниками ПП «Лойд Транс», була здійснена спроба встановити будівельний паркан. Та активні мешканці не дали їм
довести справу до кінця: паркан так і залишився лежати
розібраним на тротуарі, а поряд з будинком з’явився намет, де майже півроку велося цілодобове чергування представників Громади найближчих будинків. Обурені люди, заручившись підтримкою депутатів, готові були боротися до
кінця, адже йшлося не про якусь спірну територію, де забудовник хотів звести черговий торгівельний центр і кафе.
Цей невеличкий клаптик землі – прибудинкова територія.
«Тож, вітаємо Громаду за чітку активну позицію у відстоюванні своїх прав, – зазначив Тарас Григорович, – а також всіх,
хто боровся, чергував, допомагав вистояти і перемогти!».

Сергій АРТЕМЕНКО: «Ми завжди будемо пам’ятати тих,

хто виборов для нас Велику Перемогу!»
Традиційоно до Дня Перемоги та Дня пам’яті й примирення за ініціативи депутата Київської міської ради Сергія Артеменка відбулася
зустріч з ветеранами Другої світової війни, ветеранами праці, дітьми
війни, учасниками бойових дій та партизанського руху – мешканцями житлових масивів «Райдужний» та «Кибальчича».
На жаль, з кожним роком їх, сивочолих ветеранів, кому ми
завдячуємо мирним небом над головою, залишається все менше. Та попри все вони чекають на своє улюблене свято – День
Перемоги над фашистською навалою. Для них – це як ковток
свіжого повітря, воєнні спогади, які не в змозі стерти навіть
роки, коли вони, не шкодуючи власного життя, захищали свій
народ, свою рідну землю.
«Воєнне лихоліття, – зазначив Сергій Вікторович, – не оминуло жодної української сім’ї. Тому ми маємо завжди пам’ятати
тих, хто виборов для нас Велику Перемогу! Усіх тих, хто загинув
на полі бою, в полоні чи концтаборі, й тих, хто вижив, аби відбудувати свою Батьківщину для майбутніх поколінь! Адже вони
живі, допоки ми пам’ятаємо!»
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Наш дім –

Райдужний + Воскресенка

Нещодавно в соціальній мережі Facebook
з’явилася сторінка «Наш дім – Райдужний
+ Воскресенка», який об’єднав небайдужих
мешканців лівобережних житлових масивів,
які разом з депутатом Київради Сергієм Артеменком шляхом активного конструктивного діалогу намагаються зробити свій рідний
район найкомфортнішим для життя, роботи й
відпочинку.
Тож, долучайтеся зі своїми ідеями, запитаннями й пропозиціями! Разом зможемо все!
https://www.facebook.com/groups/430777627360860/

«ЛЮБИ, ОБЕРІГАЙ СВІЙ КРАЙ»
Весна – пора наведення чистоти
й порядку у власному домі. А коли
мова йде про цілий житловий
масив «Райдужний», тут до роботи
долучається уся громада.
За сприяння депутата Київської міської
ради Сергія Артеменка у спеціалізованій
школі № 234 з поглибленим вивченням
вивченням економіки і права відбулася
толока «Прикрашай свою маленьку
батьківщину».

Цього чудового весняного дня учні школи, педагогічний колектив, батьки та активня мешканці мікрорайону прибрали сквер вздовж школи, пофарбували
стовби освітлення у яскраві національні кольори.
В рамках толоки, присвяченої Дню пам’яті й примирення, учні 6–11 класів створювали свої художні шедеври – колективні малюнки на тему «Люби, оберігай
свій рідний край». Вітаючи учасників толоки, Сергій
Вікторович подякував усім за допомогу в прагненні
зробити наш «Райдужний» чудовим домом, а також
відзначив малюнок, який найбільше йому сподобався,
адже на ньому – найкраще озеро «Радунка».
Крім того, діти прийняли участь в конкурсі малюнку
на асфальті. На доріжках шкільного стадіону з’явилися
білі голуби миру, червоні маки – символ пам’яті, а головне впевнені слова: «Україна переможе!».

ЗДОРОВІ ДІТИ –
НАДІЙНЕ МАЙБУТНЄ!

Сьогоднішні батьки, яким по 40-50
років, ще пам’ятають ті часи, коли майже в кожному дворі можна було поганяти м’яча чи, зібравши дворову команду,
до пізньої ночі з’ясовувати, хто кращий.
На превеликий жаль, зараз ця традиція дещо змінилася. І справа не лише
в тому, що сучасні діти менш активні й
іноді їх важко відтягнути від комп’ютера, планшета чи мобільного. Просто
майданчики, які були зведені для занять
спортом біля багатьох житлових будинків ще років 20-30 тому, здебільшого перетворилися на купу заржавілого
металобрухту, зарослого бур’янами, а
іноді навіть вже деревами.
За підтримки депутата Київської
міської ради Сергія Артеменка на масивах «Райдужний» та «Кибальчича» вже
декілька років поспіль на місці старих
зруйнованих, подекуди аварійних майданчиків, які в народі називають «клітками», з’являються нові сучасні спортивні поля для гри у футбол, волейбол,
баскетбол. Нещодавно ще одне таке
місце для тренувань та змагань отрима-

ли мешканці мікрорайону «Кибальчича»
за адресою: бульвар Перова, 50. Відкриваючи новий спортивний об’єкт, Сергій
Вікторович побажав юним футболістам
нових перемог та рекордів. Цього дня
першими тут провели свої товариські
зустрічі вихованці футбольного клубу
«Десна» (тренер – Ігор Крижанівський).
Тож вітаємо юних спортсменів масиву
«Кибальчича», адже тепер вони матимуть змогу тренуватися й укріплювати
здоров’я на новому спортмайданчику.

Сергій АРТЕМЕНКО:

«Разом відродимо озеро Радунка»
Київ – одна з небагатьох
європейських столиць, на території якої перебуває близько
400 природних водойм. Окрім
річок з їхніми затоками, маємо принаймні 8 великих озер,
20 штучних водойм і понад 300
невеликих озер і ставків. Проте екологічний стан голубих
легенів нашої столиці не надто
сприятливий для комфортного відпочинку. До води потрапляє усіляке сміття, будівельні
відходи й навіть мазут автомобілів, що в результаті знищує ці водоймища.
На щастя, у Дніпровському
районі є озеро Радунка, якому
вдалося зберегти своє головне багатство – представників
флори й фауни. В минулому
році завдяки активній громаді
масивів «Райдужний» та «Воскресенка» й підтримці депутатського корпусу цій території було
надано статус природного заказника. Місцеві мешканці продовжують оберігати своє улюблене
озеро.
За ініціативи активної громади,
за підтримки депутата Київської
міської ради Сергія Артеменка,
Фонду охорони навколишнього

природного середовища України відбулося зариблення озера
Радунка. Завдяки меценатській допомозі в улюблену водойму випущено більше 2 тон риби:
товстолоба, коропа, білого амура
та щуки.
«Зариблення – це лише початок гарної справи з відновлення
озера, – розповів Сергій Артеменко. – Я вже звернувся до мера
Києва, аби він дав доручення департаменту благоустрою підключитися до піднятого мною важливого питання щодо перевірки
санітарного стану води в озері
Радунка, а також включити мене
до складу комісії з відбору зразків
та виявлення несанкціонованих
виводів до водойми та каналізаційних колодців у будинках приватного сектору».
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НАШЕ ЖИТТЯ – В НАШИХ РУКАХ!
За активної ініціативи депутатів Київської міської ради
Сергія Артеменка і Тараса Криворучка

у Програмі соціально-економічного розвитку м. Києва передбачені кошти
на виконання робіт, які безперечно зроблять життя та відпочинок
мешканців житлових масивів Дніпровського району більш комфортними та безпечними.
Отож, необхідне фінансування є, а невдовзі, після проведення
відповідної процедури тендерів, розпочнуться ремонтні роботи.
Тож, шановна Громадо, тепер маємо разом контролювати якість виконаня цих робіт.

Адже наше життя – в наших руках!

ЖКГ та БЛАГОУСТРІЙ
ЗАМІНА ВІКОН

пр-т Ватутіна, 2,
пр-т Ватутіна, 8а (3 і 4 під.),
пр-т Ватутіна, 22,
пр-т Ватутіна, 24а,
пр-т Ватутіна, 24б,
пр-т Ватутіна, 26;
вул. Вершигори, 3а,
вул. Вершигори, 7,
вул. Вершигори, 9,
б-р Перова, 16г (4, 5 під.),
б-р Перова, 20 (1–3 під.),
б-р Перова, 22 (3 під.),
б-р Перова, 24а (2, 3, 4 під.),
б-р Перова, 30 (1 під.),
б-р Перова, 30а (1 під.),
б-р Перова, 40а,
б-р Перова, 42а,
б-р Перова, 42б,
б-р Перова, 48а,
б-р Перова, 50,
вул. Райдужна, 16,
вул. Райдужна, 18,
вул. Райдужна, 20,
вул. Райдужна, 22,
вул. Микитенка, 3а,
вул. Кибальчича, 3б,
вул. Кибальчича, 6,
вул. Стальського, 4 (1, 3, 4 під.),
вул. Стальського, 6 (1, 2 під.),
вул. Стальського, 8 (1–3 під.),
вул. Стальського, 10 (1 під.),
вул. Стальського, 14б (1, 5, 6 під.),
вул. Стальського, 16а (3, 4, 5 під.),
вул. Стальського, 18,
вул. Стальського, 18а (1 під.),
вул. Запорожця, 6 (4 під.),
вул. Запорожця, 7а (3, 4, 5 під.),
вул. Запорожця, 8 (1–4 під.),
вул. Запорожця, 8б (1, 3, 6 під.),
вул. Запорожця, 11а (3 під.),
вул. Запорожця, 11б (1 під.),
вул. Запорожця, 14б (5, 6 під.),
вул. Запорожця, 16,
вул. Курнатовського, 2б (1, 3, 4 під.),
вул. Курнатовського, 4 (5 під.),
вул. Курнатовського, 4а (4 під.),
вул. Курнатовського, 4б (2, 3,
4 під.),
вул. Курнатовського, 5,
вул. Курнатовського, 5б (3, 5 під.),
вул. Курнатовського, 11 (1, 2, 8, 9,
10 під.),
вул. Курнатовського, 11,
вул. Курнатовського, 11б (3, 4 під.).

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЗЛИВОПРИЙМАЛЬНИХ
МЕРЕЖ
пр-т Алішера Навої, 57–61,
вул. Воскресеньська, 11–11а.

РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН
пр-т Ватутіна, 22а,
б-р Перова, 48б,
б-р Перова, 50б,
вул. Карбишева, 1/29,
вул. Курнатовського, 19а,
вул. І. Микитенка, 25,
вул. Вільде, 8.

ЗАМІНА ПАВІЛЬЙОНІВ
ОЧІКУВАННЯ

вул. Вершигори,
Дитячий садок,
пр-т Ватутіна,
масив Райдужний-Кибальчича,
магазин Фуршет,
Автомагазин.

РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ
пр-т Ватутіна, 4а,
вул. Кибальчича, 13б.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
МІЖКВАРТАЛЬНИХ
ПРОЇЗДІВ

пр-т Ватутіна, 4, 6, 8 (пішохідна
зона, латковий),
пр-т Ватутіна, 6а, 8а, 8г, 10а, 12а
(пішохідна зона),
вул. Райдужна, 2, 2а, 2б,
б-р Перова, 16в, 48,
вул. Курнатовского, 3, 11, 15б,
вул. Запорожця, 9а, 11в, 14а, 14б,
вул. Стальського, 4, 20.

ЛІФТИ

пр-т Ватутіна, 28а (1 під.),
вул. Райдужна, 2б (2 під.),
вул. Райдужна, 16 (1 під.),
б-р Перова, 54 (1 під.),
б-р Перова, 56 (1 під.),
б-р Перова, 48а (1, 2, 3, 4 під.),
вул. Вершигори (9, 1 під.),
вул. Запорожця, 9б,
вул. Запорожця, 13б,
вул. Запорожця, 14/3,
вул. Запорожця, 15б,
вул. Стальського, 6а,
вул. Стальського, 8б,
вул. Курнатовського, 9.

ОБЛАШТУВАННЯ
СПОРТИВНИХ
МАЙДАНЧИКІВ

пр-т Ватутіна, 4, 12а,
вул. Запорожця, 7, 13,
вул. Курнатовського, 2а,
вул. Стальського, 16.

РЕКОНСТРУКЦІЯ

Хлорне господарство Деснянської
водопровідної станції
(пр-т Алішера Навої, 1а).

КАПІТАЛЬНИЙ
РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
вул. Стальського, 4,
вул. Запорожця, 8б,
б-р Перова, 16г.

ВСТАНОВЛЕННЯ
«ЛЕЖАЧИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ»
вул. Райдужна, 12.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
СПОРТИВНИХ ПОЛІВ
б-р Перова, 48,
вул. Райдужна, 2.

КАПІТАЛЬНИЙ
РЕМОНТ
ПОКРІВЕЛЬ

вул. Микитенка, 3а,
вул. Запорожця, 14а,
б-р Перова, 34/2.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЛЕД

вул. Райдужна, 4 (1–3 під.),
вул. Райдужна, 2 (1, 2 під.),
вул. Райдужна, 14 (1, 2, 3 під.),
вул. Вершигори, 7 (1–3 під.),
вул. Вершигори, 9 (1, 2 під.),
пр-т Ватутіна, 2 (1 під.),
б-р Перова, 50 (1, 2 під.),
б-р Перова, 48б (1, 2 під.),
б-р Перова, 48а (1–4 під.),
пр-т Ватутіна, 26 (1–10 під.).

ВСТАНОВЛЕННЯ КАМЕР
ВІДЕОНАГЛЯДУ
вул. Вершигори, 1–9г.

ПРОЕКТУВАННЯ,
БУДІВНИЦТВО АЕРАЦІЇ
ТА ФОНТАНУ
озеро Радунка.

ОБЛАШТУВАННЯ
ДИТЯЧИХ ІГРОВИХ
МАЙДАНЧИКІВ

б-р Перова, 26, 42а, 48,
пр-т Ватутіна, 12а,
пр-т Ватутіна, 26 (4 майд.),
вул. Вершигори, 9а,
вул. Бойченка, 14,
вул. Малишка, 21–23,
вул. Запорожця, 3,
вул. Запорожця, 7,
вул. Запорожця, 11,
вул. Запорожця, 13,
вул. Запорожця, 16,
вул. Курнатовського, 2б.

ОСВІТА

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОКРІВЛІ

ДНЗ № 473 (вул. Запорожця, 13а),
ДНЗ № 433 «Дивосвіт» (вул. Запорожця, 8а),
СЗШ № 201 (б-р Перова, 14а),
СЗШ № 4 (вул. Стальського, 26а).

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ХАРЧОБЛОКУ

СЗШ № 234 (вул. Райдужна, 12),
ДНЗ № 655 (вул. Курнатовського, 4в).

РЕМОНТ ФАСАДУ

СЗШ № 246 (вул. Кибальчича, 5).

ПОТОЧНІ РЕМОНТИ

СЗШ № 224 (вул. Кибальчича, 7,
каналізація)

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП

ДНЗ № 503 (вул. Бойченка, 9а).

ЗАМІНА ВІКОН

ДНЗ № 671 (пр-т Ватутіна, 22в),
ДНЗ № 247, пр-т Ватутіна, 26а),
ДНЗ № 481 (б-р Перова, 8а),
СШ № 98 (вул. Микитенка, 7),
СЗШ № 158 (вул. Стальського, 12),
СЗШ № 4 (вул. Стальського, 26а),
ДНЗ № 655 (вул. Курнатовського, 4в),
ДНЗ № 473 (вул. Запорожця, 13а),
ДНЗ № 433 «Дивосвіт» (вул. Запорожця, 8а).

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПРИМІЩЕНЬ

ДНЗ № 688 (вул. Вершигори, 9б),
ДНЗ № 282 (прт Ватутіна, 4в),
СЗШ № 224 (вул. Кибальчича, 7),
ДНЗ № 655 (вул. Курнатовського, 4в),
СШ № 98 (вул. Микитенка, 7),
СЗШ № 158 (вул. Стальського, 12),
Підлітковий клуб «Факел» (вул. Запорожця, 7).

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ТІНЬОВИХ НАВІСІВ

ДНЗ № 282 (пр-т Ватутіна, 4а).

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
СПОРТПОЛІВ та СТАДІОНІВ
СЗШ № 224 (вул. Кибальчича, 7),
СЗШ № 234 (вул. Райдужна, 12),
СЗШ № 158 (вул. Стальського, 12),
СЗШ № 201 (б-р Перова, 14а),
СЗШ № 4 (вул. Стальського, 26а).

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО
КОРИСТУВАННЯ

ДНЗ № 671 (пр-т Ватутіна, 22в),
ДНЗ № 247 (пр-т Ватутіна, 26а),
ДНЗ № 801 (вул. Райдужна, 4б),
ДНЗ № 381 (вул. Стальського, 10а),
ДНЗ № 461 (пр-т Алішера Навої, 78а),
СШ № 98 (вул. Микитенка, 7),
СЗШ № 158 (вул. Стальського, 12),
СЗШ № 201 (б-р Перова, 14а).

МЕДИЦИНА
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

Міська дитяча клінічна лікарня № 2
(пр-т Алішера Навої, 3).

4

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ УЧАСТІ-3
Перший етап цьогорічного «Громадського бюджету
Києва» стартував 25 квітня й триватиме до 5 червня.
Протягом цього часу кожен мешканець м. Києва має
змогу подати свій громадський проект, пов’язаний
з покращенням життя у будь-якому столичному
мікрорайоні, взяти участь у конкурсі, перемогти в
голосуванні і спостерігати за тим, як його проект
реалізують в рамках бюджету міста. В 2018 році
столична влада пообіцяла профінансувати проекти
киян у розмірі 150 млн грн.
У минулому році до Громадського бюджету столиці-2 киянами було подано 809 проектів,
авторами 120 з яких є мешканці
Дніпровського району. Переважна більшість ініціатив стосувалася
освіти та спорту. Не менш важливими виявилися й напрямки «Соціальний захист», «Культура та
туризм» і «Комунальне господарство». За результатами голосування перемогло 62 великих
та 79 малих проектів. З них
17 – у Дніпровському районі (6 великих та 11 малих).
Найбільш активними у
минулому році виявилися
мешканці житлового масиву «Воскресенка», яких
досить активно підтримав
депутат Київської міської
ради Тарас Криворучко та
його помічники: надавали
допомогу в заповненні всіх необхідних документів та формуванні
проектів, а в період голосування
громадська приймальня депутата перетворилася на такий собі
coworking, де голосували всі бажаючі в усі дні, включно з вихідними.
«У підсумку, – зазначив Тарас
Григорович, – два наші проекти

тиме зміцненню здоров’я та підвищить працездатність мешканців
району.
Спортивний двір – Вільде, 8.
Проект передбачає встановлення тренажерів та WORKOUT для
занять спортом та зміцнення здоров’я мешканців будинку по вул.
Е. Вільде, 8 та прилеглих до нього
будинків.
Майданчики «Дитяча посмішка» (ДНЗ № 655). Створення зон активного відпочинку
зайняли перші місця в Дніпровсь- дітей дошкільного віку. Проект
кому районі: серед великих про- має на меті облаштування диектів – № 132 (реконструкція тячих вуличних ігрових майданстадіону школи № 158 з об- чиків ДНЗ № 655, які частково
лаштуванням футбольного поля чи повністю потребують ремонзі штучним покриттям розміром ту та заміни.
60х40 м), серед малих – № 433
Освітлення
прибудинкових
(облаштування дитячих май- територій автономними сонячданчиків «Дитяча мрія» у ДНЗ ними ліхтарями. Проект перед№ 433 «Дивосвіт»). Це неймовір- бачає встановлення автономних
на перемога!».
світильників на сонячній енергії.
Успішне впроваждення цьоТарас КРИВОРУЧКО:
го проекту у Дніпровському
«Громадський бюджет –
районі має стати прикладом
це дієвий механізм участі
для усього міста.
широкого кола громадян
За прогнозами, цього
в реалізації своїх ідей
року очікується ще більша
за рахунок міського бюджету. кількість цікавих проектів,
Кожен киянин може зареєстру- які дадуть змогу реалізувати і агітувати за свій проект. вати гарні ініціативи мешканців нашого ДніпровсьПеремагають ті, за які прогокого району зокрема та
лосують найбільше киян».
столиці в цілому, тим паче,
Крім того, затверджені до ре- що й фінансування Громадськоалізації в 2018 рокі ще 4 громадсь- го бюджету-3 значно збільшикі проекти, авторами яких є меш- лося.
канці Воскресенки:
Тож поспішайте, дорогі дніпров«Спорт для жінок на Воскре- чани, ще є час втілити ідеї громасенці». Даним проектом пропо- ди в життя за рахунок столичного
нується встановити тренажери бюджету, крок за кроком перетводля занять спортом жінок мікро- рюючи наше місто на територію
району «Воскресенка», що сприя- комфорту.

Доступні аптеки
За інформацією Департаменту охорони
здоров’я «Доступні ліки» сьогодні
відпускають понад 500 аптек
столиці. У Дніпровському районі цю
програму підтримує 71 аптека.
Серед них:

Вул. Кибальчича, 13-А
Пр. Ватутіна, 2-В
Б-р Перова, 15
Вул. Миропільська, 1
Вул. Малишко, 2А
Вул. Кибальчича, 9
Вул. Запорожця, 26
Дарницький бульвар, 8А
Вул. А. Малишка, 15/1
Вул. А. Навої, 3

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН
НАЛЕЖИТЬ НАМ І НАШИМ ДІТЯМ!
ШАНОВНІ ДНІПРОВЧАНИ!
Якщо вам не байдужа доля нашого Дніпровського району,
якщо ви маєте докази порушення ваших прав як
мешканців району (незаконні платні автостоянки на
території прибудинкових територій, стихійна торгівля
під вікнами вашого будинку, протиправне встановлення
МАФів на території скверів, парків, зелених зон,
самозахват земельних ділянок, незаконне будівництво...),
якщо вам набридли розбиті міжквартальні та міжбудинкові
проїзди,
якщо у ваших під’їздах вже десятки років не було ремонту,
а у підвалах живуть лише таргани й пацюки,

Дніпровський

ВІСНИК
Газета Дніпровського району

Дніпровський район –
територія комфортного
відпочинку
Підтримуючи Програму мера «Києву зеленим бути», депутати Київради Сергій Артеменко та Тарас Киворучко опікуються скверами та парками Дніпровського району.
«Візитівка нашого району – зазначив Сергій Вікторович, – це парк культури та відпочинку «Перемога», в якому наразі проходить
реконструкція частини території: облаштовуються нові доріжки. Невдовзі у парку також з’явиться новий дитячий майданчик,
спортивний куточок, фонтан та громадський туалет. Вирішується питання з освітленням території».
Не менш важливий – парк відпочинку
«Аврора». Нині депутати разом Київською міською державною адміністрацією
та постійною комісією з питань бюджету
щодо вирішують питання виділення коштів на відновлення централізованого поливу, освітлення території, облаштування
пішохідної зони, встановлення дитячого
майданчика та озеленення парку.
Крім того, найближчим часом вздовж
лісу та будинків №№ 2–4В по вулиці Курнатовського з’являться новий сквер, де
планується облаштувати нові доріжки,
встановити дитячий майданчик та провести озеленення.
Вже заплановані кошти на продовження
відновлення території скверу по вулиці Петра Вершигори, 1–9Г. На момент освоєння
бюджету балансоутримувач має врахувати побажання мешканців стосовно поливу
території, заміни освітлення, встановлення
дитячого майданчика для дітей віком 6–13
років, спортивного майданчика для підлітків і дорослих, а головне – встановлення
камер відеоспостереження, щоб убезпечити майно від вандалізму. Також тривають роботи з реконструкції паркової зони
навколо озера Радунка.

Вул. Юності, 6А
Вул. Курнатовського 15
Вул. Малишка, 2-А
Вул. Запорожця, 21
Вул. Курнатовського, 15
Вул. Шолом-Алейхема, 17
Вул. М.Закревського, 29
Вул. Райдужна, 6
Вул. Воскресенська, 12 В
Пр. Ватутіна, 2 Т та ін.

якщо у вас є практичні поради й пропозиції, як робити
наш район найчистішим, найзеленішим, найкомфортнішим
для життя й відпочинку –

ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО В
КОМАНДУ АКТИВНИХ ОДНОДУМЦІВ!
Приймальні Сергія АРТЕМЕНКА:
пр. Ватутіна, 4А, вул. Кибальчича, 13Б,
тел.: 044 542 68 39,
e-mail: 380978163349@ukr.net
http://artemenko.org.ua
http://www.facebook.com/profile.php?id=100010039752559
Приймальня Тараса КРИВОРУЧКА:
вул. Сулеймана Стальського, 14-А
тел.: 338-4501,
e-mail: dvkv45@gmail.com
www.facebook.com/tkryvoruchko
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З повним переліком аптек можна
ознайомитися на сайті:
http://health.kievcity.gov.ua/
news/1842.html

ПІБ: __________________
______________________
______________________
Суть Вашої проблеми:
______________________
______________________
До кого вже зверталися:
______________________
______________________
Ваші контакти:
______________________
______________________
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