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Ігор Мірошниченко відзняв відео, де піднімалося болюче питання для 

«Київміськбуд» та місцевих жителів. За його твердженням, дитячий садок 

звели, але дітям віддати забули.  

 

Теза №1 «Будівля, що знаходиться за адресою Чавдар 8 не є 

дитсадком…» (тобто там наразі не навчаються діти) 

Вердикт: ЧАСТКОВО ПРАВДА 

Докази та аргументи: 

Дійсно, за адресою Чавдар 8 не існує дитячого садочку. Більше того, за 

тією адресою взагалі не існує жодної будівлі , схожої на дитячий садок.  

Схоже  що Ігор помилився, адже буквально поруч за Адресою Чавдар 10 

знаходиться дошкільний навчальний заклад №445. Так, Дарницьке районне 

управління освіти має у своїй базі даних дитячий садок.  

 

 

 

https://www.facebook.com/100000861344520/videos/2307552922616730/?id=100000861344520&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDOB0p7SmNiWaQIs9bjvvb53H-UrJUX-Gg5YCuExatSz2OOFjcPODdNcmosOdiWO--1nqbCtrSomX_f&hc_ref=ARQrDul7Xlr0itw_dQmyySxNRiklAvde3J7Mve2rQSoaUI3nBz1jMYprZMyz2eeaqnQ&fref=nf
http://druo.inet.ua/index.php/navchalni-zakladi/doshkilni-navchalni-zakladi/633-dnz-445


На мапі Гугл також можемо знайти його розташування. 

 

 

Дійсно, Ігор Мірошниченко помилився, вказавши адресу, але навіть з 

поправкою на неточність він все одно сказав неправду. Якщо вірити 

посиланням та офіційним документам, там знаходиться дитячий дошкільний 

заклад.  

 

Теза №2 Будівля, що знаходиться за спиною у Ігоря, є комунальною 

власністю і призначена для експлуатації як дошкільний навчальний заклад. 

Вердикт: ПРАВДА 

Докази та аргументи: 

Згідно з офіційним кадастровим реєстром, ця будівля є комунальною 

власністю та має бути використана як заклад дошкільної освіти 

 

https://www.google.com/maps/place/%D1%83%D0%BB.+%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D0%A7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D1%80,+8,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+02000/@50.39209,30.6242341,3a,75y,243.81h,91.45t/data=!3m6!1e1!3m4!1s-7MShikzIDhnDJWSOIGcGg!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x40d4c5b5493ccdaf:0x10b7d0e9936e552f!8m2!3d50.3909393!4d30.6239352


 

Теза №3 «…На виконання містобудівних умов «Київміськбуд» 

зобов’язаний був зробити їх дитсадками і запустити для того, щоб мешканці 

Дарницького району водили своїх діток у цей дитсадок. Сьогодні ця будівля на 

Драгоманова і на Чавдар 8 є власністю «Ацкент-Новотел»…». 

Вердикт: Частково правда 

Докази та аргументи: Є договір про передачу земельної ділянки на 

Драгоманова 1-В.  

 

Але про передачу цій компанії дитячого садочку №445, документа не 

знайдено. 

 

Теза №4 «…питання про цей об’єкт неодноразово «нагадувалось» 

В.Кличку…» 

Вердикт: Правда 

Докази та аргументи: Як доказ маємо депутатський запит Голові КМДА 

В. Кличку 

 

http://kievvlast.com.ua/project/resources/attachments/dpGD3MDq.pdf


  

 

 

і відео, на якому депутат Київради Ігор Мірошниченко розповідає про 

виділення земельних ділянок.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=196&v=5jU6vUlCktQ


Теза №5 «…Ця будівля передана «Міжнародній Американській школі та 

університету…» 

Вердикт: НЕПРАВДА 

Докази та аргументи 

 

 
 

Все ж таки, будівля на Чавдар 10 є державним закладом №445. Офіційних 

доказів немає. Є лише офіційний сайт цієї компанії, який посилається за 

Адресами Драгоманова 1-А та Чавдар 11-а, називаючи їх своїми навчальними 

закладами. Якщо ж перейти за адресами , то це не ті будівлі, про які говорив 

Мірошніченко. І вони взагалі не схожі на навчальні дошкільні заклади, хоча 

знаходяться по сусідству із тими, через які спричинився скандал.  

 

https://au-ua.com/home

