
Шановні друзі та сусіди!
Ви тримаєте в руках мій звіт за третій рік діяльності на нашій 

рідній Воскресенці, в якому стисло і наглядно висвітлені її основні 
результати. Це результати нашої з Вами роботи також, оскільки Ваші 
звернення, особливо колективні, є для мене керівництвом до дії.

Протягом 2018 року зроблено чимало. Перш за все, я 
намагався діяти за принципом – інвестувати в майбутнє. Тому 
серед головних пріоритетів: охорона здоров’я, освіта, спорт і 
дозвілля дітей, парки та сквери, а також безперечно житлово-
комунальне господарство.

Найцінніше – здоров’я людей, особливо дітей. Два роки триває 
капітальний ремонт дитячої клінічної лікарні №2 на проспекті 
Алішера Навої 3. В лікарні повністю відремонтовано покрівлю, 
замінено всі вікна, завершується термосанація всієї будівлі та 
ремонт центрального входу, продовжується заміна комунікацій та 
інженерних мереж, вентиляції, кондиціонування, ремонт першого 
поверху, де встановлюють новітнє обладнання для лабораторій. 
Минулого року взялися за капітальний ремонт міської клінічної 
лікарні №3 на Петра Запорожця 26, де активно розпочалися 
роботи в головному корпусі: утеплення стін, заміна вікон і вхідних 
груп, приміщень операційного блоку та відділення реанімації. 

Суттєва увага приділена створенню та оновленню зелених 
зон, спортивних об’єктів, комфортних територій для дозвілля і 
відпочинку, а також ремонтам в закладах освіти. 

За минулий рік в парку Перемога виконано першу чергу робіт з реконструкції: від вулиці генерала Жмаченка до озера 
площею близько 10 га, включно зі спортивною зоною та дитячим ігровим майданчиком. На цей рік запланована друга 
черга робіт: від озера до ЖК «Паркові озера» та проспекту Алішера Навої, також будуть  зроблені фонтани на озері та 
завершені роботи з освітлення парку.

Розпочато роботи з капітального ремонту скверу площею 0,96 га, від будівлі школи № 4 на вул. Стальського 26А 
та вздовж будинків 4А, 2Б, 2А, 2 на вул. Курнатовського, які в цьому році будуть завершені. Паралельно працюю над 
наданням статусу скверу ділянці від школи № 4 в бік вул. Стальського.

Поряд, на території СЗШ № 4, минулого року розробили і затвердили проект та розпочали масштабну реконструкцію 
стадіону. Впевнений, що в цьому році нарешті почнемо також і реконструкцію стадіону школи № 201 на бульварі Перова 
14-А, який за своєю площею є одним з найбільших в Києві.

Школи № 98 та №158 отримали нові футбольні міні-поля з покриттям зі штучної трави. Встановлено нові дитячі 
ігрові майданчики у дворах житлових будинків на вул. Петра Запорожця 3, 7, 13 та на вул. Курнатовського 4-А, а також 
спортмайданчик за адресою Запорожця 7.

Протягом минулого року зроблено чимало робіт в закладах освіти Воскресенки: капітальні ремонти покрівель, приміщень 
(коридори, холли, туалетні кімнати, відновлення груп, харчоблок), заміна вікон в класних кімнатах шкіл та групах дитсадків.

Серед основних робіт в галузі ЖКГ – заміна вікон у 62 під’їздах 23 житлових будинків, капітальний ремонт покрівель 
багатоквартирних будинків, інженерних мереж, відновлення асфальтного покриття міжквартальних проїздів і прибудинкових 
територій, ремонт бювета на вул. Петра Запорожця 21, реконструкція хлорного господарства Деснянської водопровідної 
станції на просп. Алішера Навої 1-А.

Багато планів на 2019 рік, попереду в нас з Вами чимало роботи. Я надзвичайно вдячний авторам, ініціативним групам та всім, 
хто підтримав громадські проекти на Воскресенці та долучився до їх реалізації. Завдяки вам наші двори та вулиці, дитячі садочки 
та школи стають комфортнішими, поліпшується благоустрій, з’являються нові зони для відпочинку, занять спортом, дозвілля дітей.

Дякую всім, хто робить нашу Воскресенку кращою. Двері моєї приймальні за адресою Стальського 14-А завжди відкриті 
для Вас.

Разом зможемо все! 

Щиро Ваш, депутат Київської міської ради Тарас Криворучко

Інформаційний бюлетень
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КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРIВЕЛЬ:
 2 ЖИТЛОВИХ БУДИНКИ, ПЛОЩА = 1 029 м2

ВСТАНОВЛЕННЯ «STREET WORKOUT» ТА 
4 ІГРОВИХ ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО 
КОМПЛЕКСУ: ВУЛ. П. ЗАПОРОЖЦЯ 21

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 
В ПІДЛІТКОВОМУ КЛУБІ «ФАКЕЛ»

НА ВУЛ. П. ЗАПОРОЖЦЯ 7

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МIЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДIВ 
ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРIЙ 

ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ: 
ПЛОЩА = 700 м2

ЗВІТ ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КРИВОРУЧКА ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА

ПРОЕКТНІ РОБОТИ З РЕКОНСТРУКЦІЇ/ЗАМІНИ ЛІФТІВ:
4 ЖИТЛОВИХ БУДИНКИ

• Озеленення парку Аврора, розробка проекту з реконструкції території парку.
• Розпочато роботи з капітального ремонту скверу площею 0,96 га, від будівлі школи № 4 на вул. Стальського 

26А та вздовж будинків 4А, 2Б, 2А, 2 на вул. Курнатовського.
• Подано на розгляд Київради і підтримано постійною комісією з питань екологічної політики надання статусу 

скверу земельній ділянці площею 0,57 га, від вул. Стальського 26А (СЗШ № 4) до вул. Стальського 32 (жит-
ловий будинок), кадастровий номер 8000000000:66:077:0055 (друга черга скверу).

• Подання проекту та прийняття Київрадою рішення про відмову у поновленні приватному підприємству 
«ЛОЙД ТРАНС» договору оренди земельної ділянки від 19.07.2005 №66-6-00282 для будівництва, експлуа-
тації та обслуговування магазину з кафе на бульварі Перова 12-А.

• Подано на розгляд Київради і підтримано постійною комісією з питань екологічної політики надання 
статусу скверу земельній ділянці площею 0,0514 га, кадастровий номер 000000000:66:081:0058 на 
бульварі Перова 12-А.

• Проведено 5 толок з мешканцями.
• Закуплено та передано мешканцям будівельні матеріали для ремонту 21 під’їзду.
• Участь і сприяння у проведенні свята Масляної разом з колективом, учнями, батьками школи № 4 та меш-

канцями масиву Куликове поле.
• Організація та проведення щорічного конкурсу малюнку серед учнів шкіл №№ 4, 98, 158 та 201.
• Підтримка спортивних і мистецьких конкурсів, фестивалів, турнірів та спартакіад у Дніпровському районі та 

місті Києві.
• Організація та проведення 8 липня Родинного свята на Воскресенці, а також Свята Покрови, Дня Козацтва 

та Захисника України 14 жовтня в парку Аврора.
• Проведення флешмобу до Дня Конституції.
• До свята Великодня роздано більше восьмиста пасхальних кексів людям похилого віку.
• Матеріальну допомогу з депутатського фонду отримали 242 киянина.
• По програмі «Турбота» фінансову допомогу надано 50 людям, що опинилися в скрутних життєвих обставинах.
• Вихованці дитячих садочків №№ 453, 655, 473, 433 та 381 отримали 1100 подарунків до Дня Святого Миколая.
• Першокласники шкіл №№ 4, 158 та 201 отримали 330 комплектів подарунків на День Знань.
• Закуплено та передано 10 дитячих тримісних шаф та 56 ліжок дитячому садочку № 655.
• Закуплено та передано 8 двоярусних ліжок дитячому садочку № 473.
• Закуплено та передано 34 комплекти шкільних парт школі № 158.
• Поштові скриньки встановлено в 26 під’їздах житлових будинків.
• Спільно з Федерацією футболу України у школах № 98 на вул. Микитенка 7 та № 158 на вул. Стальського 12 

встановлено футбольні поля з штучним покриттям.
• Розпочато реконструкцію стадіону школи № 4 на вул. Стальського 26А.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, ЗАМІНА ВІКОН НА 
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ СУЧАСНІ НА СХОДОВИХ КЛІТИНАХ 
ПІД’ЇЗДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ТА 
ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ 
(ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) 

ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА СПОРТ-
МАЙДАНЧИКА WORKOUT

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФУТБОЛЬНИХ ПОЛІВ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ 

Мешканці двадцяти одного під’їз-
ду отримали від депутата Київради 
Тараса Криворучка фарби, будівельні 
суміші й інші необхідні матеріали та 
своїми силами зробили ремонт сходо-
вих клітин у своїх багатоквартирних бу-
динках. 

«Комфортне та затишне місто по-
чинається з конкретного доглянутого 
будинку, про який у першу чергу піклу-
ються його мешканці. Така форма спів- 
праці, такий спосіб ремонту об’єднує 
людей, сприяє соціальній відповідаль-
ності. Я завжди підтримую наміри 
воскресенців покращити умови свого 
життя. Вкрай важливо дослухатися до 
потреб людей заради розвитку нашої 
громади», – каже Тарас Криворучко.

До прикладу, в будинку на Сталь-
ського 4 проживає близько 60% пен-
сіонерів, які мають невеликі доходи і 
самостійно зробити ремонт багатьом 

було просто не під силу. «Коли меш-
канці, співвласники будинку самі бе-
руть активну участь у ремонті, та ще 
й за допомогою депутата, це спонукає 
людей берегти майно. Адже наш дім 
– це не лише квартира, у якій безпо-
середньо мешкаємо – це ще й під’їзд, 
сходові клітини, двір», – стверджує ак-
тивіст Микола Пинчук.

В наших силах зробити свій дім чи-
стим, доглянутим та охайним. 

РЕМОНТИ ПІД’ЇЗДІВ 
ГРОМАДА + ДЕПУТАТ = РЕЗУЛЬТАТ

СЗШ № 4
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ
ЗАМІНА ВІКОН НА СУЧАСНІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
РОЗПОЧАТО РЕКОНСТРУКЦІЮ СТАДІОНУ

СШ № 98
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОРИДОРУ ДРУГОГО ПОВЕРХУ
ЗАМІНА ВІКОН НА СУЧАСНІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВСТАНОВЛЕНО ФУТБОЛЬНЕ ПОЛЕ З ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ

СЗШ № 158 
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТУАЛЕТНИХ КІМНАТ ТА СХОДОВИХ КЛІТИН
ЗАМІНА ВІКОН НА СУЧАСНІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
РЕМОНТ КЛАСНОЇ КІМНАТИ
ВСТАНОВЛЕНО ФУТБОЛЬНЕ ПОЛЕ З ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ

СЗШ № 201
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ 
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХОЛУ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ

ДНЗ № 453 
ЗАМІНЕНІ ВСІ ВІКНА НА СУЧАСНІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ

ДНЗ № 473 
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ 
ЗАМІНА ВІКОН НА СУЧАСНІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ

ДНЗ № 433 «ДИВОСВІТ»
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ 
ЗАМІНА ВІКОН НА СУЧАСНІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ

ДНЗ № 381
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (ТУАЛЕТНІ КІМНАТИ)

ДНЗ № 461
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

ДНЗ № 481 
ЗАМІНА ВІКОН НА СУЧАСНІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ

ДНЗ № 503 
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ: ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП

ДНЗ  № 655
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ 
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АКТОВА ЗАЛА, ТУАЛЕТНІ КІМНАТИ)
ЗАМІНА ВІКОН НА СУЧАСНІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ

МЕДИЦИНА
Київська міська дитяча клінічна 
лікарня № 2 
• ЗАМІНА ВСІХ ВІКОН НА СУЧАСНІ МЕТАЛО-

ПЛАСТИКОВІ
• ТЕРМОСАНАЦІЯ БУДІВЛІ 
• КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ВХОДУ, МЕДИЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ ТА АД-
МІНІСТРАТИВНИХ ПРИМІЩЕНЬ

• ЗАМІНА КОМУНІКАЦІЙ У ПІДВАЛІ, МЕРЕЖ 
ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ

• ВСТАНОВЛЕНО ДИТЯЧИЙ ІГРОВИЙ МАЙ-
ДАНЧИК

 Київська міська клінічна 
лікарня № 3
• КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОПЕРАЦІЙНОГО 

БЛОКУ ТА ВІДДІЛЕННЯ РЕАНІМАЦІЇ
• ТЕРМОСАНАЦІЯ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ
• ЗАМІНА ВХІДНИХ ГРУП ТА ВІКОН НА СУ-

ЧАСНІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ

ОСВІТА

ІНІЦІАТИВИ ТА ЗАХОДИ

БУДІВНИЦТВО ФУТБОЛЬНИХ МІНІ-ПОЛІВ 
НА ТЕРИТОРІЇ ШКІЛ № 98 ТА № 158

ЗАМIНА ВIКОН: 
62 ПІД’ЇЗДИ 

23 ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, ПЛОЩА = 823 м2

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ:
3 ЖИТЛОВИХ БУДИНКИ

РЕКОНСТРУКЦІЯ ХЛОРНОГО ГОСПОДАРСТВА 
ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ 

НА ПРОСП. АЛІШЕРА НАВОЇ 1-А

СШ № 98

СШ № 158
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СПОРТ ТА ВІДПОЧИНОК – ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я ТА ГАРНОГО НАСТРОЮ

Активний спосіб життя, ранкова 
пробіжка, заняття фізкультурою та 
спортом, відпочинок з сім’єю та друзя-
ми, чи просто прогулянка після трудо-
вого дня та у вихідні – для всього цього 
ми обираємо парки та сквери, йдемо 
на спортивні майданчики та футболь-
ні, баскетбольні, волейбольні поля, 
ведемо діточок на ігрові майданчики. 
Сьогодні на Воскресенці відбуваються 
істотні зміни, велика увага приділяєть-
ся створенню та оновленню зелених 

зон, спортивних об’єктів, ком-
фортних територій для дозвіл-
ля і відпочинку.

Парк Перемога з кожним 
роком перетворюється на 
взірець найкращих доглянутих 
зелених зон Києва, де поєд-
нуються квіти, зелені насад-
ження, водні об’єкти з мону-
ментами та майданчиками для 
дітей, а також занять спортом. 
Роботи з реконструкції парку 
Перемога триватимуть і в цьо-
му році: від озера до ЖК «Пар-

кові озера» та проспекту Алішера На-
вої, заплановано також встановлення 
фонтанів на озері та завершення робіт 
з освітлення парку.

Восени минулого року розпочато 
роботи з капітального ремонту скверу 
від будівлі школи № 4 на вул. Сталь-
ського 26А та вздовж будинків 4А, 2Б, 
2А, 2 на вул. Курнатовського, які в цьо-
му році будуть завершені. Невдовзі у 
сквері з’являться нові доріжки, дитячий 
та спортивний майданчик, буде вста-

новлено сучасну систему освітлення, 
зручні лавочки, облаштовані клумби,  
проведене озеленення, висадка де-
рев і декоративних кущів тощо. Поряд, 
на території СЗШ № 4, минулого року 
розпочалась масштабна реконструкція 
шкільного стадіону, котрий стане одним 
з найкращих в Дніпровському районі.

На території шкіл № 98 на вул. Мики-
тенка 7 та № 158 на вул. Стальського 12 
завдяки спільній програмі міської влади 
та Федерації футболу України збудовані 
нові футбольні міні-поля з покриттям, 
виготовленим зі штучної трави, на яких 
можна грати в будь-яку погоду. Тож 
тепер з приходом весни на цих нових 
футбольних полях будуть тренуватися 
і зростати юні зірки футболу. 

У дворах житлових будинків №№ 3, 
7, 13 на вул. Петра Запорожця та № 4-А 
на вул. Курнатовського минулого року 
облаштовані нові дитячі ігрові майдан-
чики, встановлено спортмайданчик 
Street Workout поблизу раніше збудо-
ваного багатофункціонального ігрово-
го поля. Тепер тут можна в будь-який 

зручний час не лише пограти у футбол, 
баскетбол та волейбол, а й зайнятися 
фізкультурою, спортивною гімнасти-
кою та оздоровчими вправами.

У цьому році має бути затвердже-
ний проект реконструкції парку Авро-
ра, після чого наш парк буде суттєво 
оновлено, з’являться нові зелені на-
садження, буде встановлено новий 
дитячий майданчик. До речі, за чо-
тири роки столична влада здійснила 
капітальний ремонт та реконструкцію 
300 парків і скверів.

«Активний відпочинок та якісне до-
звілля, особливо на свіжому повітрі 
в парках і скверах, дитячих і спор-
тивних майданчиках, на оновлених 
стадіонах і футбольних полях – запо-
рука не лише бадьорого самопочуття 
і гарного настрою, а й гарантія того, 
що наші діти зростатимуть здоровими 
та будуть розвиватися гармонійно, з 
любов’ю до спорту. А це значить, ми 
крок за кроком будуємо здорове су-
спільство соціально відповідальних 
людей», – вважає Тарас Криворучко.

Тривають роботи з капітального 
ремонту Київської міської дитячої 
клінічної лікарні № 2, розташованої 
на проспекті Алішера Навої 3, до 
якої щоденно звертаються і отри-
мують допомогу сотні юних меш-
канців Дніпровського району та 
міста.

За минулий рік в лікарні повні-
стю відремонтовано покрівлю, 
замінено всі вікна, завершуються 
роботи з капітального ремонту цен-
трального входу, продовжується 
заміна комунікацій у підвалі, ме-
реж вентиляції та кондиціонуван-
ня. Завершується ремонт першого 
поверху, де облаштовують сучасні 
лабораторії медичного закладу. У 
дворі лікарні встановлений дитячий 
ігровий майданчик. Наразі закін-
чується термосанація будівлі пло-
щею більш ніж 7 000 м2 .

«Лікарня на проспекті Алішера На-
вої – стратегічно важливий заклад, 
адже це єдина дитяча лікарня на Ліво-
му березі. Протягом двох років лікарня 
перетворюється на сучасний заклад 
зі світлими затишними приміщеннями, 
обладнаними сучасними засобами для 
надання медичної допомоги дітям», 
– зазначає депутат Київської міської 
ради Тарас Криворучко.

Крім того, у 2018 році розпоча-
лися ремонтні роботи і в Київській 

міській клінічній лікарні № 3 на Петра 
Запорожця 26. Наразі відремонто-
вано операційний блок та відділення 
реанімації, активно йдуть роботи з 
утеплення стін та заміни вікон в го-
ловному корпусі лікарні.

Під час робочого візиту до медич-
них закладів Тарас Криворучко зау-
важив, що здоров’я людей – головний 
пріоритет, саме тому столична влада 
щороку істотно збільшує фінансуван-
ня охорони здоров’я.

ГОЛОВНИЙ ПРІОРИТЕТ – 
ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ

Дніпровський
ВІСНИК

Вже стали доброю традицією 
щорічне святкування Масляної на 
території школи № 4 на Стальсько-
го 26-А весною та Покрови Божої 
Матері і Дня українського козацтва 
в парку Аврора восени. Минулого 
року 8-го липня ми вперше на Вос-
кресенці та в Дніпровському районі 
відсвяткували День родини.

Родинне свято на Воскресен-
ці зібрало багато сімей, які взяли 
участь в різноманітних конкурсах 
і спортивних змаганнях. Після ак-
тивного насиченого дня, весь вечір 
тривала розважальна програма та 
виступи танцювальних колективів 
і юних співаків. А завершальним 
акордом святкових заходів стало за-
хоплююче вогняне шоу, яке запам’я-
талося усім, хто був у парку Аврора.

З нагоди святкування трьох важ-
ливих і знакових для українців свят 
– Покрови Божої Матері, Дня україн-
ського Козацтва та Дня захисника 
України в парку Аврора за ініціативи 
депутатів Київради Тараса Криворуч-

ка, Сергія Артеменка та Олени Овра-
менко відбувалися справжні козацькі 
гуляння. Мешканці Воскресенки на-
солоджувалися талановитими висту-
пами вихованців Центру позашкільної 
освіти “Зміна”, співачки Юлії Прокоп-
чик, учнів та викладачів Козацької ли-
царської школи.  Малеча та дорослі  
з захопленням брали  участь у коза-
цьких забавах, майстер-класах з ко-
зацькою зброєю.  Гостей  частували 
справжніми козацькими стравами: 
кулішем та узваром.

«В кожному з нас тече гаряча ко-
зацька кров, присутній незламний 
дух. Саме завдяки цьому українці 
нескорені та вільні. Дорогою ціною 
дається нашому народу свобода та 
незалежність. Хай Пресвята Бого-
родиця береже Україну та наших за-
хисників», – підкреслив  Тарас Кри-
воручко, вітаючи воскресенців. 

Можна з упевненістю сказати, що 
ці свята ми разом з вами будемо від-
значати кожного року. Тож, до нових 
зустрічей у 2019 році!

Святкові традиції на Воскресенці

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ
ДЕПУТАТА КИЇВРАДИ 

КРИВОРУЧКА ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА
вул. Сулеймана Стальського, 14-А

середа: 16:00–19:00, п’ятниця: 10:00–13:00 
тел.: 338-4501, e-mail: dvkv45@gmail.com

www.kryvoruchko.kiev.ua
www.facebook.com/t.g.kryvoruchko


