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ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МИХАЙЛА ТЕРЕНТЬЄВА

МИХАЙЛО ТЕРЕНТЬЄВ:

«РЕАЛЬНІ ЗМІНИ У ВАШИХ РУКАХ»
Основними моїми завданнями
є захист інтересів громадян,
виконання їх доручень і
розв’язання нагальних
проблем. Хочу наголосити,
що депутат – це, в першу
чергу, інструмент в руках
людей. Тому головна моя мета
залишається незмінною –
допомагати людям, працювати
разом з ними та змінювати наш
Печерськ та місто на краще.

ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТА КИЇВРАДИ
МИХАЙЛА ТЕРЕНТЬЄВА ЗА ШІСТЬ РОКІВ
ПОНАД

7 000

ПОНАД

ГРОМАДЯН

3 000

ГРОМАДЯН

отримали кваліфіковану
правову допомогу

200

68

отримали перерахунок
пенсійних нарахувань

3 196

ПОШТОВИХ
СКРИНЬОК

встановлено у житлових
будинках району

23

ЖИТЛОВИХ
БУДИНКИ

де проведено капітальні
ремонти покрівель

ДИТЯЧИХ
МАЙДАНЧИКІВ

встановлено у дворах
Печерського району

42

СПОРТИВНИХ
МАЙДАНЧИКІВ

встановлено у дворах
Печерського району

91

1100

НАПРАВЛЕНО

звернулись до моєї
громадської приймальні

ГРОМАДЯН

ПОНАД

ЖИТЛОВИЙ
БУДИНОК

де проведено
заміну вікон

2 070

БІЛЬШ НІЖ

ДЕПУТАТСЬКИХ
ЗВЕРНЕНЬ

для вирішення нагальних
проблем району

219

БУДИНКОВИХ
ЛІЧИЛЬНИКІВ

встановлено у районних
багатоповерхівках

48

ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ

в яких проведено
капітальні ремонти

11

реалізовано
ваших доручень

ЛІФТІВ

замінили з міського
бюджету

2 092 460

ГРН

малозабезпечені
громадяни отримали
матеріальної допомоги
з депутатського фонду
БІЛЬШ НІЖ

50 000

ГРН

перераховано мешканцям
за неякісні житловокомунальні послуги
БІЛЬШ НІЖ

150

ЖИТЛОВИХ
БУДИНКИ

в яких проведено
капітальні ремонти
під’їздів та вхідних груп
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МИХАЙЛО ТЕРЕНТЬЄВ:
«ТІЛЬКИ СПІЛКУЮЧИСЬ З ГРОМАДОЮ МОЖНА
ДОСЯГТИ ПОЗИТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТУ»
Депутат Київської міської ради Михайло Терентьєв, звітуючи про 6 років своєї діяльності перед
мешканцями, розповів про методи і результати взаємодії з киянами та плани роботи на майбутнє.
Вже багато років Ви відомі своїми ініціативами у Печерському районі, розкажіть, як Ви будуєте свою діяльність?
– До моєї громадської приймальні щодня
звертається велика кількість мешканців. Це небайдужі жителі Печерського району, стурбовані
станом своїх під’їздів, дитячих майданчиків, покрівель, підвалів та прибудинкових територій, а
також представники громадського сектору, які
хочуть реалізувати свої ініціативи у Києві.
Кожен, хто звертається до моєї громадської
приймальні, завжди отримує відповіді на свої
питання, кваліфіковану правову допомогу та
підтримку у розв’язанні проблем. Я переконаний, що всі зміни на краще можливі лише завдяки спільним зусиллям громади та міської влади.
Я вдячний кожному, хто проявив ініціативу у
вирішенні питань, які поставали перед нами. Бо
тільки спільно можна досягти результатів.

Розкажіть про зроблене та заплановане.
– Вся моя діяльність є можливою лише за підтримки та небайдужості місцевих жителів. Цих
змін неможливо було б досягти, якби до мене не
звертались громадяни, які піклуються про свої
будинки, дитячі майданчики, благоустрій прибудинкової території та всього району.

Я та мої помічники завжди якнайшвидше беремо у роботу звернення, які надходять до моєї
громадської приймальні, бо знаємо, наскільки
порушені у них питання важливі для мешканців.

Я завжди кажу, що депутат повинен виконувати прохання громадян. Можна довго говорити
про політику, а можна робити реальні справи і
показувати ділом, на що ми спроможні!

За 6 років своєї діяльності спільними зусиллями моєї
команди та мешканців Печерського району було
реалізовано понад 1100 доручень мешканців.
Є й ті, що не звертаються до моєї приймальні, а отримують допомогу і відповідь просто під
вікнами свого будинку — на дворових зустрічах.
Я завжди виділяю час на те, щоб зустрітися з
людьми, детально обговорити проблеми, які їх
хвилюють, та взяти їх в роботу, щоб якнайшвидше вирішити.
У мене склалась практика з мешканцями,
якщо є суспільний запит, серйозна проблема в
будинку та багато думок з цього приводу: я зустрічаюсь з людьми та особисто інспектую проблеми, які існують в будинку, на прибудинковій
території, тощо. Таким чином вдалося вирішити
багато з існуючих проблем! Усі ці досягнення
можна побачити на власні очі! В багатьох будинках замінено вікна, зроблено ремонти в під’їздах,
встановлено нові поштові скриньки, лави для
відпочинку, дитячі та спортивні майданчики та
багато чого іншого, все це було б неможливо без
спільної роботи!

За період своєї діяльності спільними зусиллями моєї команди та мешканців Печерського
району було реалізовано понад 1100 різноманітних доручень мешканців.
Сподіваюсь, що за 6 років своєї діяльності я
це довів.
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ВІДГУКИ ПЕЧЕРЯН
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
МИХАЙЛА ТЕРЕНТЬЄВА
РОЖАНСЬКА
Надія Олександрівна
бульв. Лесі Українки, 16

Михайле, виділіть найважливіші
завдання депутата Київської міської
ради. Які якості повинні його характеризувати?
– Багато політиків різних рівнів нав’язують свої плани та ідеї, не замислюючись над
тим, що насправді необхідно людям. Вже давно
зрозуміло, що більшість наших проблем – від
популізму політиків та їхніх нездійсненних
обіцянок. Люди чекають не на слова, а на відповідальні вчинки.
Основне завдання депутата Київської міської ради – це чути своїх виборців! Головне – це
співпраця і реальні вчинки!
Це створення комфортних умов, це захист
інтересів громади, це виконання доручень своїх виборців, які висловили довіру представляти їхні інтереси.

Михайле, розкажіть, як пересічному
киянину бути почутим місцевою владою, реалізувати свої ідеї та вирішити
проблемні питання?
– Існує реальний механізм взаємодії міської
влади з жителями, який призводить до реального вирішення проблем. 75% всього житлового
фонду Києва потребує капітального ремонту.
І на це покращення необхідна певна ініціатива та кошти місцевого бюджету.
Я хочу продемонструвати дієву схему такої
банальної процедури, як заміна вікон у під’їздах багатоповерхівки, саме за участі командної
роботи: місцевий депутат + мешканці.

Основне завдання
депутата Київської
міської ради – чути
своїх виборців!
Головне – це співпраця
і реальні вчинки!
Перш за все створюємо ініціативну групу.
По-друге, ініціативна група виявляє ряд болючих питань для нормального функціонування будинку.
Третім пунктом надсилаємо колективне
звернення на ім’я обраного вами депутата. Основна вимога – доповнити звернення особистими підписами мешканців будинку, кількість
яких повинна перевищувати 50% від загального числа жителів.
По-четверте, передаємо обґрунтоване, підписане мешканцями колективне звернення
місцевому депутату.
Далі депутат надсилає своє депутатське звернення до Київського міського голови – Віталія
Кличка та інших структурних підрозділів Київської міської ради. Після опрацювання вказаного звернення та підтвердження реальної потреби у заміні вікон виділяються кошти з міського
бюджету на проведення відповідних робіт.
На завершення хочу додати, що реальне прагнення досягти бажаного не словом, а
ділом, чітка постановка мети, готовність до
складнощів та повний поетапний розбір алгоритму подальших дій, зможуть привести
до гарантованого результату! Головне в цій
справі – ініціатива та готовність взаємодіяти.
Продовження на стор. 4 ›››

Михайло Олександрович – людина, яка виконує те, що обіцяє. Тільки
для нашого будинку за ці шість років було чимало зроблено: ремонт в
під’їзді, заміна старих вікон на нові
металопластикові, встановлено нові
поштові скриньки, реалізовано проєкт «Зелений бульвар», за допомогою
якого стало гарно і зелено на прибудинковій території. Особисто я, моя
родина та сусіди, з якими я спілкуюсь,
дуже вдячні Михайлові Олександровичу. Також приємно, що за всі роки
приймальня Михайла Олександровича завжди працювала та приймала людей з різними питаннями, чи то
юридичні консультації, чи то питання
благоустрою – завжди отримуєш увагу до проблем, які турбують.

ЗУБ’ЮК
Андрій
вул. Івана Федорова, 1
Вдячний Михайлу Олександровичу за небайдужість, за реальні справи, а не обіцянки. Я, моя родина та
сусіди бачать справжні зміни. Дякуючи Михайлу Терентьєву, в нашому
будинку встановлені нові металопластикові вікна, у гімназії, яка знаходиться навпроти будинку, утеплили
фасад на Тютюнника, 5А відкрито
новий дитячий садочок. Реальними
діями Михайло Олександрович змінює наш Печерськ. А тим, кого не
турбує свій двір, можу лише сказати,
що як на мене, дім не закінчується,
коли виходиш з квартири, дім – це
вся прибудинкова територія.

ЯРОШЕНКО
Христина
вул. Тверський Тупик, 10
Дуже професійний депутат та
команда. Як тільки людину обрали – почалися зміни. Вікна, поштові
скриньки, ремонти – це все стало
можливим у нашому будинку завдяки Михайлу Олександровичу та його
кваліфікованій команді.
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‹‹‹ Початок на стор. 2

За декілька років в окрузі зроблено
вже багато: облаштовані сквери, побудовані дитячі та спортивні майданчики,
завершені капітальні ремонти житлових
будинків. Але про це знають лише ті, хто
проживає в окрузі. Чому ви не розповідаєте про свої досягнення у ЗМІ?
– Я звик ділом, а не словом розповідати про
результати своєї роботи. За шість років моєю
командою було виконано більше 1100 доручень
від громади. За цей час понад 7000 громадян
звернулось з проханнями до моєї приймальні,
і продовжують звертатись кожного дня. Також
було проведено близько 600 зустрічей у дворах
столиці, де я мав нагоду поспілкуватись з людьми та звітувати перед ними по справах, що були
мною зроблені. Я вважаю, що це говорить про
мене більше, ніж реклама.

• вул. Іоанна Павла ІІ (Патріса Лумумби), 22;
• вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 5;
• вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 5А;
• вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 11/2;
• вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 32;
• вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 47;
• вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 49;

За період моєї дільності понад 7000 громадян
звернулось з проханнями до моєї приймальні,
і продовжують звертатись кожного дня. Також було
проведено близько 600 зустрічей у дворах столиці.
Модернізація житлово-комунальної
інфраструктури Печерська триває!
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•
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Адреси будинків, у яких замінено вікна:
вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 9;
вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 13/2;
вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 20Б;
вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 20А
(ЗОШ №181);
вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 22;
вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 28/25;
вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 35Б;
вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 34;
вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 37;
вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 37А;
вул. Миколи Раєвського, 11;
вул. Миколи Раєвського, 25;
вул. Миколи Раєвського, 28;
вул. Миколи Раєвського, 34;
вул. Новогоспітальна (Щорса), 5;
вул. Новогоспітальна (Щорса), 5А;
вул. Іоанна Павла ІІ (Патріса Лумумби), 7;
вул. Іоанна Павла ІІ (Патріса Лумумби), 10/3;
вул. Іоанна Павла ІІ (Патріса Лумумби), 15;
вул. Іоанна Павла ІІ (Патріса Лумумби), 16;
вул. Іоанна Павла ІІ (Патріса Лумумби), 19;

Проведена заміна вікон за адресою:
вул. Василя Тютюнника, 56 (3 під'їзд)

• вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 56/2;
• вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 58/1;
• вул. Велика Васильківська, 67/7;
• вул. Велика Васильківська, 71;
• вул. Велика Васильківська, 85/87;
• вул. Велика Васильківська, 89;
• вул. Велика Васильківська, 95;
• вул. Велика Васильківська, 97;
• вул. Велика Васильківська, 111/113;
• вул. Велика Васильківська, 129;
• вул. Велика Васильківська, 131;
• вул. Велика Васильківська, 145/1;
• вул. Ковпака, 3;
• вул. Ковпака, 4;
• вул. Саперне Поле, 26;
• вул. Саперне Поле, 26А;
• вул. Саперне Поле, 28;
• вул. Саперне Поле, 45;
• вул. Євгена Коновальця (Щорса), 3;
• вул. Євгена Коновальця (Щорса), 27;
• вул. Євгена Коновальця (Щорса), 27А;
• вул. Євгена Коновальця (Щорса), 29А;
• вул. Євгена Коновальця (Щорса), 33;
• вул. Євгена Коновальця (Щорса), 35;
• вул. Євгена Коновальця (Щорса), 37;
• бульв. Лесі Українки, 12 (1 під’їзд);
• бульв. Лесі Українки, 14;
• бульв. Лесі Українки, 16;
• бульв. Лесі Українки, 20;
• бульв. Лесі Українки, 20/22;
• бульв. Лесі Українки, 24Б;
• бульв. Лесі Українки, 28А;
• вул. Івана Федорова, 1;
• вул. Івана Федорова, 3;
• вул. Івана Федорова, 6А;
• вул. Івана Федорова, 9;
• пров. Лабораторний, 4;
• пров. Лабораторний, 22;
• пров. Лабораторний, 24;
• пров. Лабораторний, 26А;
• вул. Предславинська, 14;
• вул. Предславинська, 25;
• вул. Предславинська, 30А (Гімназія №56);
• вул. Предславинська, 38;

• вул. Предславинська, 47;
• вул. Предславинська, 49;
• вул. Тверський тупик, 6/8;
• вул. Тверський тупик, 9;
• вул. Тверський тупик, 10;
• вул. Єжи Ґедройця (Тверська), 6;
• вул. Академіка Філатова, 1/22;
• вул. Глазунова, 4/47;
• вул. Глазунова, 3, 4/47 (ДНЗ №228);
• вул. Глазунова, 3;
• вул. Чигоріна, 16;
• вул. Чигоріна, 49;
• вул. Чигоріна, 61;
• вул. Чеська, 3;
• вул. Миколи Лєскова, 6;
• вул. Ділова (Димитрова), 6;
• вул. Михайла Бойчука (Кіквідзе), 1/2;
• Залізничне шосе, 5В;
• вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 56
• (3 під’їзд).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ремонт під’їздів здійснено за адресами:
вул. вул. Євгена Коновальця (Щорса), 7/9;
вул. Євгена Коновальця (Щорса), 27А;
вул. Євгена Коновальця (Щорса), 15/1;
вул. Євгена Коновальця (Щорса), 15/2;
вул. Євгена Коновальця (Щорса), 15/3;
вул. Євгена Коновальця (Щорса), 15/4;
вул. Євгена Коновальця (Щорса), 33 (2 під’їзд);
вул. Євгена Коновальця (Щорса), 35 (2 під’їзд);
вул. Євгена Коновальця (Щорса), 37 (2 під’їзд);
вул. Басейна, 3;
вул. Велика Васильківська, 47;
вул. Велика Васильківська, 85/87
(2 під’їзд, 3, 4 під’їзди – 1 поверх);
вул. Велика Васильківська, 111/113
(1, 2, 3, 4 під’їзди);
вул. Велика Васильківська, 97;
вул. Велика Васильківська, 129;
вул. Велика Васильківська, 131;
вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 5;
вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 5А;
вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 56/2
(1, 2 поверхи);
вул. Госпітальна, 2;
бульв. Лесі Українки, 6;
бульв. Лесі Українки, 10А;
бульв. Лесі Українки, 14;
бульв. Лесі Українки, 16;
бульв. Лесі Українки, 16А;
бульв. Лесі Українки, 17 (1, 2 під’їзди);
бульв. Лесі Українки, 18А;
бульв. Лесі Українки, 20;
бульв. Лесі Українки, 20/22;
бульв. Лесі Українки, 24
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 під’їзди);
бульв. Лесі Українки, 24Б;
бульв. Лесі Українки, 28А;
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• вул. Професора Підвисоцького, 12;
• вул. Професора Підвисоцького, 16;
• вул. Професора Підвисоцького, 18.

Капітальний ремонт асфальтного покриття
(бульв. Лесі Українки, 28)

• вул. Лабораторна, 11;
• вул. Тверський тупик, 6/8 (6 під’їзд);
• вул. Тверський тупик, 9;
• вул. Тверський тупик, 10;
• вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 20;
• вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 28/25;
• вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 35Б;
• вул. Іоанна Павла ІІ (Патриса Лумумби), 16;
• вул. Іоанна Павла ІІ (Патриса Лумумби), 19;
• вул. Івана Мар’яненка, 9;
• вул. Немировича-Данченка, 16А;
• вул. Саперне Поле, 26А;
• вул. Саперне Поле, 28;
• вул. Саперне Поле, 45;
• вул. Новогоспітальна (Щорса), 5;
• вул. Новогоспітальна (Щорса), 5А;
• вул. Немировича-Данченка, 1;
• вул. Предславинська, 25;
• вул. Лєскова, 6;
• вул. Ковпака, 3;
• вул. Ковпака, 4;
• вул. Костя Гордієнка, 8;
• вул. Костя Гордієнка, 10;
• вул. Крутий узвіз, 6/2;
• вул. Круглоуніверситетська, 2/1;
• пров. Лабораторний, 22;
• пров. Лабораторний, 24;
• пров. Лабораторний, 24 (Центр «Арт»);
• пров. Лабораторний, 26;
• пров. Лабораторний, 26А;
• вул. Шота Руставелі, 4Б;
• вул. Шота Руставелі, 10;
• вул. Шота Руставелі, 12;
• вул. Кловський узвіз, 14Б;
• вул. Кловський узвіз, 24;
• вул. Гусовського, 2 (1 під’їзд);
• вул. Мечникова, 7;
• вул. Мечникова, 22А;
• вул. Московська, 41/8;
• вул. Омеляновича-Павленка, 3;
• вул. Панаса Мирного, 3;
• вул. Цитадельна, 9;
• вул. Бастіонна, 11А;
• вул. Бастіонна, 5А;
• вул. Михайла Бойчука (Кіквідзе), 1А;
• вул. Михайла Бойчука (Кіквідзе), 3;
• вул. Михайла Бойчука (Кіквідзе), 5;
• вул. Михайла Бойчука (Кіквідзе), 10;
• вул. Михайла Бойчука (Кіквідзе), 11;
• вул. Михайла Бойчука (Кіквідзе), 15;
• вул. Михайла Бойчука (Кіквідзе), 15А;
• вул. Михайла Бойчука (Кіквідзе), 17А;
• вул. Михайла Бойчука (Кіквідзе), 18А;
• вул. Михайла Бойчука (Кіквідзе), 19;
• вул. Михайла Бойчука (Кіквідзе), 25;
• вул. Михайла Бойчука (Кіквідзе), 27;
• вул. Михайла Бойчука (Кіквідзе), 29;
• вул. Професора Підвисоцького, 12.

Встановлено новий дитячий майданчик
(пров. Лабораторний, 26А)
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Капітальний ремонт асфальтного покриття:
вул. Петра Болбочана (Каменєва), 4;
вул. Петра Болбочана (Каменєва), 4А;
пров. Лабораторний, 4;
пров. Лабораторний, 24;
пров. Лабораторний, 26;
бульв. Лесі Українки, 30;
бульв. Лесі Українки, 24;
бульв. Лесі Українки, 24А;
бульв. Лесі Українки, 28;
бульв. Лесі Українки, 28А;
вул. Миколи Раєвського, 28;
вул. Мечникова, 4, 6;
вул. Немировича-Данченка, 16А;
вул. Предславинська, 29;
вул. Тверський тупик, 6/8;
вул. Тверський тупик, 9;
вул. Івана Федорова, 3;
вул. Івана Федорова, 9;
вул. Євгена Коновальця (Щорса), 27;
вул. Предславинська, 12;
вул. Предславинська, 25;
вул. Предславинська, 38;
вул. Предславинська, 51;
вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 5Б;
вул. Велика Васильківська, 49;
вул. Велика Васильківська, 145/1;
вул. Німецька (проїзд від вул. Великої
Васильківської до вул. Предславинської);
вул. Іоанна Павла ІІ (Патриса Лумумби), 13;
вул. Іоанна Павла ІІ (Патриса Лумумби), 23/35;
вул. Басейна, 13;
вул. Еспланадна, 32;
вул. Круглоуніверситетська, 7;
вул. Лютеранська, 4;
вул. Костя Гордієнка, 2А, 4, 8;
вул. Генерала Алмазова, 6;
вул. Левандовська, 4;
вул. Панаса Мирного, 20;
вул. Рибальська, 7;
пров. Бутишів, 17;
вул. Михайла Бойчука (Кіквідзе), 15;
вул. Звіринецька, 63А;
вул. Звіринецька, 65;

Відкриття нового універсального майданчику
(бульв. Лесі Українки, 24)
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Проведено ямковий ремонт:
вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 5, 5А;
вул. Велика Васильківська, 43;
вул. Велика Васильківська, 131;
вул. Госпітальна, 24;
пров. Лабораторний, 26А;
вул. Предславинська, 34;
вул. Предславинська, 38;
вул. Саксаганського, 15;
вул. Івана Федорова, 1;
вул. Чигоріна, 59;
вул. Шота Руставелі, 30А;
вул. Новогоспітальна (Щорса), 5А;
вул. Євгена Коновальця (Щорса), 15, корпус 1;
вул. Євгена Коновальця (Щорса), 15, корпус 2;
вул. Євгена Коновальця (Щорса), 17;
вул. Євгена Коновальця (Щорса), 27;
бульв. Лесі Українки, 16;
бульв. Лесі Українки, 17/19;
бульв. Лесі Українки, 20;
бульв. Лесі Українки, 20/22;
бульв. Лесі Українки, 24Б;
вул. Іоанна Павла ІІ (Патриса Лумумби), 16.
Встановлено нові дитячі майданчики:
вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 5Б;
вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 22/26;
вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 56;
вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 58/1;
вул. Велика Васильківська, 67/7;
вул. Велика Васильківська, 101;
вул. Велика Васильківська, 129;
вул. Велика Васильківська, 131;
вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 37;
вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 38-38Б;
вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 39А;
пров. Лабораторний, 4;
пров. Лабораторний, 24;
пров. Іпсилантіївський, 3;
бульв. Лесі Українки, 3;
бульв. Лесі Українки, 6;
бульв. Лесі Українки, 9;
бульв. Лесі Українки, 10-12;
бульв. Лесі Українки, 14;
бульв. Лесі Українки, 19;
бульв. Лесі Українки, 20/22;
бульв. Лесі Українки, 21В (ДНЗ №731);
бульв. Лесі Українки, 24;
бульв. Лесі Українки, 24А (ДНЗ №143);
бульв. Лесі Українки, 36;
вул. Предславинська, 12;
вул. Предславинська, 38;
вул. Предславинська, 49;
вул. Тверський тупик, 6/8;
Продовження на стор. 6 ›››

Здійснено ремонт під'їздів за адресою:
вул.Гусовського, 2

6

Новий спортивний майданчик за адресою:
бульв. Лесі Українки, 9

‹‹‹ Початок на стор. 4
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вул. Тверський тупик, 10;
вул. Саперне Поле, 28;
вул. Старонаводницька, 8Б;
вул. Іоанна Павла ІІ (Патріса Лумумби), 7;
вул. Івана Мар’яненка, 14;
вул. Івана Федорова, 1;
вул. Чигоріна, 59;
вул. Чигоріна, 61 (ДНЗ №457);
вул. Чигоріна, 61А;
вул. Миколи Раєвського, 28;
вул. Миколи Раєвського, 34;
вул. Михайла Бойчука (Кіквідзе), 21;
вул. Євгена Коновальця (Щорса), 15, корп. 1;
вул. Євгена Коновальця (Щорса), 15, корп. 3;
пров. Костя Гордієнка, 8;
вул. Німанська, 6;
вул. Єжи Ґедройця (Тверська), 6;
вул. Глазунова, 3;
вул. Петра Болбочана (Каменєва), 4;
вул. Немировича-Данченка, 16А;
вул. Новогоспітальна (Щорса), 5А;
бульв. Дружби народів, 7А (ДНЗ №325);
бульв. Дружби народів, 10А;
бульв. Марії Приймаченко, 3;
бульв. Марії Приймаченко, 6;
вул. Івана Федорова, 6А (ДНЗ №728);
вул. Шовковична, 48;
Залізничне шосе, 5В;
вул. Мечникова, 8;
вул. Івана Мазепи, 3;
вул. Катерини Білокур, 4;
вул. Звіринецька, 61А;
вул. Професора Підвисоцького, 16;
пров. Лабораторний, 26А;
пров. Бастіонний, 9;
вул. Генерала Алмазова (Кутузова), 6;
вул. Лаврська, 21;
вул. Цитадельна, 4/7;
вул. Менделєєва, 12.
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Встановлено нові спортивні майданчики:
бульв. Дружби народів, 14,16;
бульв. Лесі Українки, 5;
бульв. Лесі Українки, 9;
бульв. Лесі Українки, 5А;
бульв. Лесі Українки, 19;
бульв. Лесі Українки, 20/22;
бульв. Лесі Українки, 24 (2 майданчики);
бульв. Лесі Українки, 28А;
вул. Предславинська, 38;
вул. Предславинська, 49;
вул. Професора Підвисоцького, 6, 6А;
вул. Саперне Поле, 26;
вул. Старонаводницька, 8Б;
вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 37А;
вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 39А;
вул. Чигоріна, 49;
вул. Чигоріна, 59А;

Замінено ліфт за адресою:
вул. Драгомирова, 6Б (3 під'їзд)

Новенькі поштові скриньки у будинку
за адресою: вул. Велика Васильківська, 71

• вул. Чигоріна, 61А;
• вул. Євгена Коновальця (Щорса), 7/9;
• вул. Євгена Коновальця (Щорса), 15/3;
• вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 22/26;
• вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 56/2;
• бульв. Марії Приймаченко, 3;
• вул. Пилипа Орлика, 24/1;
• вул. Госпітальна, 24;
• вул. Дарвіна, 5;
• вул. Новогоспітальна (пров. Щорса), 5А;
• вул. Іоанна Павла ІІ (Патріса Лумумби), 19;
• вул. Івана Мар’яненка, 14;
• пров. Лабораторний, 4;
• пров. Лабораторний, 24;
• пров. Лабораторний, 26А;
• вул. Петра Болбочана (Каменєва), 4А;
• вул. Велика Васильківська, 145/1;
• вул. Леоніда Первомайського, 7Б;
• вул. Бастіонна, 14;
• вул. Омеляновича-Павленка, 18/20;
• вул. Омеляновича-Павленка, 7;
• Кловський узвіз, 14/24;
• Печерський узвіз, 19.
• вул. Шота Руставелі, 37 – футбольне поле
• (Ліцей інформаційних технологій №79).

• вул. Предславинська, 25;
• вул. Предславинська, 34;
• вул. Предславинська, 38;
• вул. Чигоріна, 49;
• вул. Євгена Коновальця (Щорса), 7/9;
• вул. Євгена Коновальця (Щорса), 15, корп. 1;
• вул. Євгена Коновальця (Щорса), 15, корп. 3.
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Встановлено нові лави для відпочинку:
вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 5;
бульв. Дружби народів, 8А;
вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 5А;
вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 5Б;
вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 47;
вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 49;
вул. Арсенальна, 15;
вул. Велика Васильківська, 129;
вул. Ковпака, 4;
вул. Петра Болбочана (Каменєва), 4;
бульв. Лесі Українки, 14;
бульв. Лесі Українки, 18А;
бульв. Лесі Українки, 28А;
вул. Іоанна Павла ІІ (Патриса Лумумби), 13;
вул. Іоанна Павла ІІ (Патриса Лумумби), 14,
(ЗОШ №47);
вул. Іоанна Павла ІІ (Патриса Лумумби), 23/35;
вул. Предславинська, 25;
вул. Предславинська, 30/11;
вул. Омеляновича-Павленка (Суворова), 11;
вул. Омеляновича-Павленка (Суворова), 15;
вул. Московська, 24;
вул. Тверський тупик, 10;
вул. Євгена Коновальця (Щорса), 15, корп. 3;
вул. Івана Федорова, 1;
вул. Глазунова, 3.

•
•
•
•

Встановлені парканчики:
вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 5;
вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 5А;
вул. Велика Васильківська, 111/113;
вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 38Б;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проведено капітальний ремонт покрівель:
вул. Іоанна Павла ІІ (Патріса Лумумби), 14
(ЗОШ № 47);
вул. Ділова (Димитрова), 6;
вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 5А;
вул. Євгена Коновальця (Щорса), 27;
вул. Миколи Раєвського, 25;
вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 34;
бульв. Лесі Українки, 19;
бульв. Лесі Українки, 24;
вул. Предславинська, 30А (ЗОШ №56);
вул. Предславинська, 38;
вул. Предславинська, 49;
вул. Предславинська, 51;
бульв. Лесі Українки, 21В (ДНЗ №731);
вул. Івана Федорова, 2 (Гімназія «Успіх»);
вул. Івана Федорова, 3;
вул. Єжи Ґедройця (Тверська), 6;
вул. Саперне Поле, 28;
вул. Євгена Коновальця (Щорса), 15, корп. 1;
вул. Євгена Коновальця (Щорса), 15, корп. 2;
вул. Євгена Коновальця (Щорса), 15, корп. 3;
вул. Євгена Коновальця (Щорса), 15, корп. 4;
пров. Івана Мар’яненка, 9;
вул. Бастіонна, 14.
Здійснено заміну поштових скриньок:
вул. Академіка Філатова, 1/22;
вул. Арсенальна, 5;
вул. Басейна, 5В;
вул. Велика Васильківська, 51;
вул. Велика Васильківська, 71;
вул. Велика Васильківська, 111/113, (3 під’їзд);
вул. Велика Васильківська, 85/87 (3, 4 під’їзди);
вул. Велика Васильківська, 131;
вул. Глазунова, 4/47;
вул. Ковпака, 4 (1, 2, 3, 4 під’їзди);
пров. Лабораторний, 26А;
бульв. Лесі Українки, 13;
бульв. Лесі Українки, 16;
бульв. Лесі Українки, 17;
бульв. Лесі Українки, 19 (3 під’їзд);
бульв. Лесі Українки, 24 (2 під’їзд);
вул. Предславинська, 51;
вул. Немировича-Данченко, 14/6;
вул. Миколи Раєвського, 28;
вул. Михайла Грушевського, 34/1;
вул. Миколи Лєскова, 3;
вул. Миколи Лєскова, 3А;
вул. Саперне Поле, 26;
Продовження на стор. 7 ›››
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

вул. Саперне Поле, 26А;
вул. Саперне Поле, 28 (1, 2, 3 під’їзди);
вул. Євгена Коновальця (Щорса), 3 (2 під’їзд);
вул. Євгена Коновальця (Щорса), 7/9;
вул. Євгена Коновальця (Щорса), 15,
корп. 1 (2 під’їзд);
вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 5;
вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 5А;
вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 32;
вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 47;
вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 49;
вул. Василя Тютюнника (Анрі Барбюса), 56;
вул. Іоанна Павла ІІ (Патриса Лумумби), 13;
вул. Іоанна Павла ІІ (Патриса Лумумби), 16;
вул. Іоанна Павла ІІ (Патриса Лумумби), 19;

• вул. Іоанна Павла ІІ (Патриса Лумумби), 20;
• вул. Тверський тупик, 6/8 (6 під’їзд);
• вул. Тверський тупик, 10;
• вул. Новогоспітальна (пров.Щорса), 5;
• вул. Гусовського, 2 (1 під’їзд).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Заміна ліфтів:
вул. Саперне поле, 26 (2 під’їзд);
вул. Григорія Царика, 5;
вул. Мечникова, 10/2 (3 під’їзд);
бульв. Лесі Українки, 17 (1 під’їзд);
вул. Михайла Драгомирова, 6Б
(1, 2, 3 під’їзд);
вул. Костя Гордієнка, 2А;
бульв. Лесі Українки, 14 (1 під’їзд);
пров. Лабораторний, 4.

Ви завжди нагадуєте про те, що у Вашій приймальні можна отримати відповіді на юридичні запитання. Чи багато людей звертається за юридичною консультацією і які проблеми Ви вирішуєте?
– До моєї громадської приймальні щодня
звертається багато людей, які стикаються з
найрізноманітнішими юридичними труднощами та потребують правової допомоги. Тому
виникла необхідність професійної консультації
киян. На відміну від приватних юристів, у моїй
приймальні кваліфікована правова допомога
безкоштовна. Особливо це важливо для пенсіонерів, які дуже часто потерпають від помилок
чиновників, але фінансово неспроможні фахово
захистити свої права.
Громадяни часто звертаються з приводу
неправильно нарахованих пенсій, здійснення
перерахунку різних соціальних виплат, плати за комунальні послуги, з питань земельних
правовідносин, житлових питань, розлучення,
поділу майна та стягнення аліментів, якості медичного обслуговування, надання роз’яснень
щодо дотримання законодавства про працю,
оформлення спадщини, пільг, а також отримання субсидій.

Михайло, на що спрямовуєте кошти
депутатського фонду?
– Одним із основних обов’язків депутата Київської міської ради є надання матеріальної допомоги незахищеним верствам
населення. За шість років моєї депутатської
діяльності матеріальну допомогу отримали більше півтори тисячі мешканців району.
Приємно бачити в очах людей, котрі зверта-

ВІДГУКИ ПЕЧЕРЯН
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
МИХАЙЛА ТЕРЕНТЬЄВА
ЩУЦЬКА
Тетяна
вул. Предславинська, 38
Мешканці будинку вперше бачать
депутата, який особисто присутній
на території округу та помічників,
з якими можна завжди зв’язатись
та вирішувати нагальні питання разом. Кожного року малозабезпеченим людям надається матеріальна
допомога. Також проводяться дні
здоров’я – періодичні медичні огляди. Як представник мешканців, хочу
відзначити, що такого піклування від
депутата до людей на нашому окрузі
ще ніколи до цього не було. Бажаємо
наснаги та успіхів!

БЕЗСМЕРТНА
Стелла Юхимівна
ються до мене, вогник надії та довіри. Ми з
командою робимо усе можливе, аби печеряни
відчували підтримку та турботу.
Нагадую, що джерелами отримання матеріальної допомоги є:
1. Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки, яка спрямована на допомогу незахищеним верствам
населення та особам, що опинилися в складних
життєвих обставинах;
2. Видатки на забезпечення вирішення
депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем мешканців.
3. За зверненням депутата, матеріальна
допомога може надаватися:
• малозабезпеченим верствам населення;
• непрацездатним (дітям, пенсіонерам,
інвалідам, ветеранам);
• багатодітним сім’ям;
• одиноким матерям;
• учасникам антитерористичної операції;
• членам сімей загиблих (померлих)
киян, які брали участь в АТО.
Продовження на стор. 8 ›››

вул. Джона Маккейна, 13/2
Я проживаю в невеликому будинку, всього 30 квартир, по вулиці
Дж. Маккейна. Це типова «сталінка»,
створити ОСББ важко і тому багато
проблем в будинку мешканці самостійно вирішити не в змозі. Багато із
цих проблем мешканцям допомагає
вирішити Михайло Олександрович
Терентьєв, депутат Київради нашого
округу. В нашому будинку, дякуючи
допомозі Михайла Олександровича,
за останні шість років поміняли всі
старі вікна на нові металопластикові, було зроблено частково ремонт в
під’їздах, також було приведено до
ладу горище будинку, встановлено
LED освітлення в домі і на території
біля дому та заасфальтовано прибудинкову територію. У кожному дворі
по нашій вулиці та на сусідніх встановлені дитячі майданчики, де можна погуляти з дітьми або онуками.
Багато робить команда нашого депутата для пенсіонерів нашого району, це і надання матеріальної допомоги тим, хто потребує, і організація
кіновечорів, лекцій.
В приймальні нашого депутата
працюють чудові помічники, такі ж,
як і Михайло Олександрович, добрі, уважні, завжди можна отримати
юридичні консультації і допомогу у
вирішенні тяжких правових колізій,
і це все повністю безкоштовно, що
дуже важливо для пенсіонерів.
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ВІДГУКИ ПЕЧЕРЯН
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
МИХАЙЛА ТЕРЕНТЬЄВА
Василь Іванович,
Тамара Володимирівна,
Ігор Семенович,
Світлана Борисівна,
Ольга Осипівна
вул. Григорія Царика, 5
Мешканці нашого будинку висловлюють подяку Михайлу Терентьєву та його команді за допомогу
у проведенні капітального ремонту
асфальтного покриття нашої прибудинкової території, який ми просили
з 2015 року у інших депутатів, проте
крім Михайла Олександровича ніхто
більше не звернув увагу на проблеми нашого будинку. З повагою будинковий комітет.

Галина
Петрівна
бульв. Лесі Українки, 14
З Михайлом Олександровичем
я знайома вже давно, пам’ятаю, як
ще під час виборів у 2014 році, він
приходив та спілкувався особисто
з мешканцями нашого будинку, ми
тоді розповіли йому багато проблем,
які були у нас в домі і він пообіцяв посприяти та вирішити їх, дехто з людей віднеслись тоді до цього скептично, скільки обіцянок до нього вже
нам давали депутати, проте не пройшло багато часу, як проблеми почали вирішуватись, ремонти в будинку,
встановлення паркану на прибудинковій території, аби недобросовісні автомобілісти не паркувалися на
зеленій зоні. Такого депутата у нас
ніколи ще не було.

КАМІНСЬКА
Ніна Георгіївна
вул. Іоанна Павла 23/35
Ми, небайдужі кияни, мешканці
Печерського району, хочемо висловити слова подяки нашому депутату
Терентьєву Михайлу.
А також його професійній команді. Нам дуже пощастило, що нашими
проблемами опікується щира, відкрита людина!
Дякуємо Михайле Олександровичу!

‹‹‹ Початок на стор. 2

Михайле, чи приймаєте Ви участь у
реалізації благодійних проєктів?
– Я завжди долучаюсь до таких ініціатив.
Намагаюсь не залишатись осторонь та допомагати тим, кому це необхідно.
Підтримую постійний зв’язок з Центральним військовим шпиталем, де перебувають
наші хлопці з передової. Необхідність в допомозі і просто в людському спілкуванні та підтримці нікуди не ділась. Якби кожен депутат
починав свій робочий тиждень з візиту до бійців, то їх діяльність була б набагато ефективнішою, а кількість добрих справ зростала б.
Щорічно долучаюсь до ініціативи «Ранець
до школи» ГО «Блакитний птах», аби забезпечити шкільним приладдям дітей наших захисників та дітей з малозабезпечених сімей.
Відвідую Київський міський будинок дитини імені М. М. Городецького у селищі Ворзель
та намагаюсь залучати до цієї справи якомога
більше небайдужих людей. Для дітей передаємо одяг, іграшки, розвиваючі книжки.
У діток із Київського міського будинку
дитини імені М. М. Городецького особлива
історія. Це дітки від 2 місяців і до 6 років. Діти-сироти, діти, від яких відмовились батьки
та діти з органічними ураженнями центральної нервової системи.
Дитячий будинок складається із п’яти корпусів, серед яких є й реабілітаційний
корпус. Кожний корпус і кожна група —
це невеличка сім’я.
З проблемними дітками працюють дефектологи, вихователі, логопеди та психологи. У
звичайних групах є інклюзивні діти, які розвиваються ще краще у такому середовищі. Старші діти вчаться любити. Молодші — тягнуться
за старшими.
На сьогодні в Україні немає достатньої кількості патронатних сімей, які б прийняли дітей
до себе і подарували їм батьківську любов. Дитячий будинок, як би добре там не піклувались
за дітьми — це лише проміжний етап перед тим,
як дитина знайде свою сім’ю.
З дітьми, які залишились без батьківської
любові, потрібно ділитись турботою і піклуванням, приїжджати та дарувати їм радість, яку
вони так потребують.
Окрім дитячих будинків, я регулярно відвідую шанованих ветеранів у Раді організації
ветеранів Печерського району міста Києва. Під
час зустрічі, спілкуюся з кожним. Я розумію,
що у наш час важливе значення має не стільки матеріальна підтримка, скільки людська доброта та увага.
Ветерани – це люди, що багато пережили, багато бачили змін і багато можуть розповісти і порадити зі свого досвіду. Важливо
прислухатись до них, бо в них — мудрість
минулих поколінь. Нам потрібно не просто
спілкуватись один з одним, але й чути один
одного.
Скільки б не минуло часу, доки існуватиме
українська нація, люди мають пам’ятати Другу
світову війну, її героїв, щоб прийдешні покоління ще більше цінували мир і спокій та докладали зусиль для його збереження!
Хочу ще відмітити, що здоров’я — одна
з найважливіших тем для кожної людини.

У 2021 році буде 71 рік як у світі щорічно відзначається Всесвітній день здоров’я.
Здоров’я – це найцінніше, що є у людини,
тому я бажаю всім міцного здоров’я та благополуччя! Саме тому я вирішив запровадити такі
важливі для людей Дні здоров’я на Печерську!
Ці заходи були організовані для тих, хто хоче
бути здоровим, як сьогодні, так і в майбутньому, хто піклується про здоров’я своїх дітей та
онуків! Було проведено 6 заходів, які відвідали
більш ніж 150 печерян.
Я завжди допомагав у проведенні таких
днів на базі амбулаторії №3 КНП «ЦПМСД»
Печерського району м. Києва, де усі бажаючі
могли отримати кваліфіковану консультацію
сімейного лікаря, лікаря-офтальмолога, пройти ЕКГ-діагностику та здати загальний аналіз
крові.
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Всім відомо, що Ви плідно опікуєтесь
реновацією медичних закладів міста Києва. Розкажіть більш детально про успішно
реалізовані проєкти.
Складно сьогодні уявити наше життя без лікарень та цілодобової турботи медичних працівників про здоров’я людей. Саме в ці медичні заклади
ми звертаємось за допомогою у найбільш складних випадках.
Тривалий час столичні лікарні були у занедбаному стані, не вистачало фінансування на їх відновлення та покращення матеріально-технічної
бази. На сьогодні одне з пріоритетних завдань
столичної влади – оновити ці медзаклади та зробити їх сучасними та комфортними.
Саме тому ми з мером міста – Віталієм Кличком робимо все можливе, аби допомогти лікарням нашого району покращити матеріально-технічну базу та зручність відвідування пацієнтами.
Хочу відмітити, що за останні роки видатки на
фінансування галузі охорони здоров’я в бюджеті
столиці суттєво збільшились. Це дає змогу активно виконувати капітальний ремонт та реконструкцію київських медичних закладів та закуповувати нове сучасне медичне обладнання. Лише
за останні 2 роки проведено безліч перетворень
столичних лікарень, які кардинально змінили
підхід до надання медичних послуг.
Наразі на Печерську у двох основних медичних закладах району відбулися ремонтні роботи.
У Київській міській клінічній лікарні №12 на вул.
Підвисоцького, 4А та Дитячій клінічній лікарні
№7 на вул. Підвисоцького, 4Б.
Київська міська клінічна лікарня №12 є багатопрофільним закладом, у якому надається
спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню Печерського району та інших районів міста. Лікарня складається із стаціонару на
610 ліжок для надання кваліфікованої допомоги
хворим з різним профілем захворювань. Також на
базі лікувальних відділень лікарні розташовані
кафедри Національного медичного університету
ім. О.О. Богомольця та Національної медичної
академії післядипломної освіти, функціонує 5 медичних міських центри. Цілодобово надають медичну допомогу два травмпункти: щелепно-лицевий та опорно-рухового апарату.
Зараз лікарня виглядає як новий сучасний
комплекс із критим під’їздом для 4-х машин швидкої допомоги, протишоковою палатою, малими
операційними, новим обладнанням для відділень
невідкладної медичної допомоги та двох травмпунктів (опорно-рухового і щелепно-лицьового)
тобто зі всім необхідним для лікування хворих.
Однак, на цьому роботи ще не завершуються,
проєктом реконструкції передбачається виконання ще ряду робіт і в інших відділеннях даної лікарні.
Доречі, один з найдавніших пологових будинків України розташований саме у Печерському
районі. Київський міський пологовий будинок
№1 на вул. Арсенальній, 5 у Печерському районі
вже понад 100 років є базою здобуття унікального
досвіду й формування медичних традицій нашої
держави.
Він приймає вагітних та породіль не тільки з Києва, а й з усієї України. Щороку в ньому
народжується більше 4,5 тис. немовлят. Заклад
має вищу категорію акредитації ІІ рівня надання
медичної допомоги. З 2015 року його діяльність
акредитована за міжнародним стандартом.

Як на мене, то пологовий будинок – це не просто медичний заклад, а особливе та надзвичайне
місце, де у самому центрі Києва, на Печерську,
на світ з’являється нове життя, тому і умови перебування для жінок та немовлят мають бути на
найвищому рівні. Поява на світ нової людини –
це світла та велика подія. І чим менше лікарня
схожа на лікарню – тим краще. Вагітним жінкам,
породіллям та маленьким крихіткам тут має бути
затишно, зручно та комфортно.
Я неодноразово наголошував депутатам на
сесіях про необхідність проведення капітального ремонту у найстарішому пологовому будинку
нашої країни. І я задоволений результатом, мене
почули! Наразі у даному пологовому будинку
проводиться капітальний ремонт будівель та приміщень, аби поліпшити його матеріально-технічну базу та підвищити якість надання медичних
послуг. Це особливе відчуття, коли розумієш, що
у цій великій та корисній справі є частинка твоєї
праці. І як приємно констатувати той факт, що зараз йде вже завершальний етап повного оновлення закладу.
Нині пологовий будинок, як відбуваний заново! З його стін знято нашарування багатьох десятиліть. Відразу і не скажеш, що цьому закладу
більше 100 років. Такого масштабного ремонту
тут не було ніколи.
Наразі роботи з капітального ремонту будівель та приміщень пологового будинку на завершальному етапі. Нам вдалось створити дійсно всі
необхідні комфортні умови для надання висококваліфікованої акушерської та гінекологічної
допомоги.
Я переконаний, що матусі будуть з теплом згадувати цей пологовий будинок, високий рівень
фахової підготовки та професіоналізм його персоналу, комфортні умови перебування, дбайливе
та чуйне відношення. А радість від такої довгоочікуваної зустрічі з немовлям на все життя залишить приємні спогади про ці щасливі моменти.
Саме тут щодня допомагають з’являтись на світ
щастю! Саме тут народжується нове життя!
У нашому районі ще функціонує Дитяча клінічна лікарня №7 Печерського району м. Києва,
яка є самостійним спеціалізованим лікувально-профілактичним закладом, який забезпечує
профілактичну, консультативно-діагностичну та
стаціонарну медичну допомогу дітям віком від 1
місяця до 18 років Печерського району та міста
Києва в цілому. Функціонує вона з листопада

2006 року, її потужність складає 120 ліжок.
Оскільки в ДКЛ №7 щодня перебувають та
отримують послуги з надання медичної допомоги
сотні дітей, першочерговим завданням, є забезпечення належних, якісних умов для проведення
лікування пацієнтів та роботи медичного персоналу в закладі.
Ще раз хочу відмітити, що я кожного разу при
формуванні та коригуванні бюджету подаю пропозиції щодо виділення коштів для виконання
робіт у медичних закладах, тому що розумію, наскільки це важливо для киян.
Так, починаючи з 2016 року у лікарні виконувались роботи з реконструкції з підсиленням
фундаментів будівель. Головним завданням цього
проєкту є підсилення фундаментів, реконструкція вхідних груп та приміщень лікарні, опорядження приміщень з метою усунення чинників,
які призвели до появи дефектів та ушкоджень
конструкцій будівлі, облаштування благоустрою
території та усунення чинників, які призвели до
руйнації мощення навколо будівель та деформацій дорожнього покриття, ремонт та фарбування фасаду лікарні. На сьогоднішній день роботи
з реконструкції лікарні завершені. Нам вдалося
врятувати дитячу лікарню від руйнування та забезпечити належне функціонування.
Хочу наголосити, що в рамках проведення
робіт з реконструкції цього медичного закладу
ми намагалися зробити умови перебування маленьких хворих максимально наближеними до
домашніх, щоб дітки не відчували стресу від перебування в лікарні. Адже найголовніше, що у нас
є – це наші діти.
Саме тому якісне функціонування цієї лікарні
є дуже важливим та вкрай необхідним, оскільки
умови, в яких працюють лікарі та проходять лікування наймолодші пацієнти повинні бути на
найвищому рівні.
Продовження на стор. 10 ›››
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ВІДГУКИ ПЕЧЕРЯН
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
МИХАЙЛА ТЕРЕНТЬЄВА
СОВАЧ
Тамара Володимирівна
пров. Новогоспітальний, 5А
Я вважаю, що нашому Печерському району пощастило з депутатом.
З моменту обрання Михайла Терентьєва депутатом від нашого округу
почали створюватись комфортні умови для проживання, зокрема, багато
уваги приділяється проблемам ЖКГ.
З 2014 на прибудинковій території
нашого будинку облаштовано спортивний комплекс для заняття спортом молоді та дорослих, встановлено
дитячий майданчик, у будинку встановлені нові вікна, проведено ремонт
у під’їздах, замінено у підвалі зношені труби холодного та гарячого водопостачання на нові. На Печерську
проведено цілий комплекс заходів на
покращення умов проживання печерян. Це і ремонт лікарні №7, відкриття дитячих садків, скверів, проведення капітальних ремонтів асфальтного
покриття, завезення ґрунту та здійснення озеленення, встановлення лав
для відпочинку та відкриття бювету.
Також неодноразово проводились
поїздки до парку «Феофанія», медогляди, надається матеріальна допомоги людям, які її потребують. Це
далеко не весь перелік добрих справ,
які робив та продовжує робити наш
Михайло Олександрович.
Я дякую за роботу громадської
приймальні на вул. Мечникова, 8,
двері якої завжди відкриті для всіх,
де можна звернутись за безкоштовними юридичними консультаціями та
отримати кваліфіковані відповіді на
запитання.
Дякую за Вашу турботу про мешканців та плідну Вашу працю та Вашої
команди. Бажаю здоров’я, енергії,
наснаги у всіх Ваших справах.

ГУРЖІЙ
Павло
пров. Лабораторний, 26
Шановний Михайло Олександрович, від себе особисто та від мешканців будинку, висловлюємо Вам
велику подяку за Вашу плідну працю
та допомогу у вирішенні ряду питань
щодо покращення життя мешканців
Печерського району!

‹‹‹ Початок на стор. 2

Ви, як молодий батько, приділяєте велику
увагу повноцінному та
всебічному навчанню
та дозвіллю підростаючого покоління.
– Молодь – надія нашої
держави!
Коли мене обрали депутатом Київради, одним із
важливих напрямків моєї
діяльності було та залишається створення умов для
заняття спортом, розвиток
фізичної культури у молоді та поліпшення дитячих
майданчиків для маленьких печерян.
Нажаль, я ще з дитинства пам’ятаю, в якому
стані перебували більшість наших спортивних,
дитячих та футбольних майданчиків.
Знаю, як це, коли граєш в футбол на асфальті, коли спортивний майданчик вже заржавів,

ступний кожному» за останні роки умови для
заняття спортом були значно покращені.
Минуло шість років, і я можу з впевненістю
сказати, що майже в кожному дворі мого виборчого округу встановлено сучасні майданчи-

Спорт однозначно важливий! Він виховує силу духу
в дитини, це шлях до нових звершень та перемог,
це спосіб весело та з користю провести час, спорт
відводить дитину від пагубних звичок.
на дитячому майданчику крім гірки та пісочниці нічого більше немає.
Спорт однозначно важливий! Він виховує
силу духу в дитини, це шлях до нових звершень
та перемог, це спосіб весело і з користю провести
час, спорт відводить дитину від пагубних звичок.
Завдяки програмі Київського міського голови Віталія Кличка «Безкоштовний спорт до-

ки, як невеликі, так і великі комплекси: спортивний та дитячий в школі №47 ім. Макаренка,
інклюзивний майданчик на вул. Предславинська, 38, футбольний майданчик за адресою
бул. Лесі Українки, 24.
Спорт має бути доступний кожному жителю Печерська! Спробуйте знайти місце для
спорту у Вашому житті і ви не пошкодуєте!

11
ВІДГУКИ ПЕЧЕРЯН
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
МИХАЙЛА ТЕРЕНТЬЄВА
Жителі будинку за адресою:
пров. Іпсилантіївський, 3
ОЛЕНА: Скільки років ми жили без
дитячого майданчика і ніхто із кандидатів/депутатів його не зробив для наших дітей. А Михайло
Олександрович не словом, а справою порадував наших діточок. І так
швидко.

Як відомо, Київ має статус «найзеленішої столиці Європи». Розкажіть про
благоустрій зелених зон центрального
району міста – Печерського району.
– Однією з умов комфортного життя в місті
є достатня кількість зон рекреації, які забезпечують чисте повітря та впливають на зовнішній вигляд міста.
Дуже тішить, що в Києві стає дедалі більше охайних зелених зон, де мешканці можуть
відпочити разом з дітьми на природі. Я завжди
підтримую ініціативи щодо озеленення міста
та часто й сам вношу пропозиції щодо створення й облаштування зелених зон.
На Печерську, на перетині вулиць Бастіонної і Бойчука, поряд із розв’язкою біля метро
«Дружби Народів», з’явилась ще одна зона
відпочинку. Мешканці неодноразово звертались з проханням здійснити благоустрій цієї
території та створити умови для відпочинку та дозвілля. Саме тому, залучившись підтримкою місцевих меценатів, було прийнято
рішення відновити цю зону. У сквері з’явився
безкоштовний Wi-Fi, облаштували лави для
відпочинку, відновили покриття доріжок, висадили дерева, встановили сучасне верхнє і
нижнє LED-освітлення.
Також я не міг не звернути увагу Київської
міської влади на необхідність створити на алеї
Героїв Небесної Сотні, 1-3 сквер, який стане ще
однією зоною відпочинку із різними об’єктами
благоустрою для киян та гостей міста. Ця ініціатива була підтримана мешканцями та Постій-

Однією з умов
комфортного життя
в місті є достатня
кількість зон рекреації,
які забезпечують чисте
повітря та впливають
на зовнішній вигляд
міста.
ною комісією Київської міської ради з питань
екологічної політики, та наразі перебуває на
реалізації у КО «Київзеленбуд».
Тривалий час ми з мешканцями намагаємось привести до ладу сквер «ім. М. Заньковецької» на земельній ділянці між вулицями
Тверська, Ковпака, Предславинська, Велика
Васильківська, що у Печерському районі міста Києва та створити комфортний громадський простір на цій території. Ми хочемо
облаштувати дитячі ігрові зони, відновити роботу каскадного фонтану, висадити нові газони, кущі, квітники. Одним словом, необхідно
здійснити повний благоустрій території, щоб
сюди було цікаво приходити і дорослим, і дітям. Ми хочемо, щоб парк був цікавим не тільки для мешканців мікрорайону, а щоб люди з
усього міста могли приїжджати сюди відпочити та насолодитися своїм дозвіллям.
Сподіваюсь, що таких зелених куточків у
Києві ставатиме все більше! Працюємо й далі
над збільшенням зелених зон у нашому місті!
Продовження на стор. 12 ›››

Відкриття нового скверу на на перетині вулиць Бойчука та Бастіонної

АННА: Маю сказати, що як не дивно, але є депутати, які роблять щось
для людей. Ніколи не думала, що
скажу таке, проте честь і хвала таким депутатам, як Михайло Олександрович.
ДАНА: Дуже вдячна Терентьєву, за
те, що він пообіцяв і зробив для нашого будинку дитячий майданчик.
АННА: Я 5 років ходила до різних
депутатів та просила дитячий майданчик, всі тільки обіцяли, а тут Михайло Олександрович взяв та й зробив. Браво!!!
АЛІНА: Дуже неочікувано і дуже
швидко. Чесно кажучи, я вже і не
вірила, що у дворі з’явиться дитячий майданчик. Мрія здійснилась,
Михайло Терентьєв мене підкорив
своєю небайдужістю.
ДМИТРО: Про Михайла Олександровича почув давно, проте
оскільки наша територія не входила до його округу до останніх місцевих виборів, тому ми не перетинались. Проте восени Михайло
Олександрович особисто завітав
до нашого двору, його слова та
ідеї були цікавими та правильними, ми в свою чергу висловили
йому свої проблеми, за короткий
проміжок часу після нашої зустрічі
наші питання почали вирішувати.
Встановлено лаву для відпочинку, оскільки у будинку мешкає багато людей похилого віку, а місця,
де можна було б відпочити так і не
було до цього часу, був встановлений дитячий майданчик, який нам
був також дуже потрібний.
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Михайле Олександровичу,
які Ваші плани на майбутнє?
– Основними моїми завданнями
є захист інтересів громадян, виконання їх доручень і розв’язання нагальних проблем. Під час місцевих
виборів 2020 року я мав честь познайомитись з багатьма активними та
небайдужими жителями з усього Печерського району, з якими я підтримую зв'язок і сьогодні та намагаюсь
допомагати у вирішенні їх проблем.
Хочу наголосити, що депутат –
це, в першу чергу, інструмент в руках
людей.
Тому головна моя мета залишається незмінною – це допомагати
людям, працювати разом з ними та
змінювати наш Печерськ на краще.
Дуже часто депутати обираються в ради від округу, обіцяючи «золоті гори» виборцям, а потім навіть

не з’являються там. Вони не бачать
справжніх проблем мешканців, живуть у своїй реальності.
Я за інший формат роботи: гово-

рити з виборцем, цікавитися його
першочерговими потребами, а потім,
в межах своєї компетенції та застосовуючи законні важелі впливу, задо-

вольняти ці потреби. Тільки спілкуючись з громадою можна досягти результату та справжніх змін не тільки
в Києві, а й в Україні загалом.
Дякую за довіру кожному, хто віддав за мене свій голос. Дякую своїй
команді. Дякую всім, хто підтримував, хто приходив на зустрічі, хто задавав запитання. Це дозволило мені
отримати колосальний досвід. Вірю,
що все в наших руках і їх не можна
опускати.
Поліпшення
інфраструктури,
створення нових дитячих та спортивних просторів, розвиток сфери
житлово-комунального
господарства у Печерському районі були б неможливі без сприяння діючого мера
столиці Віталія Володимировича
Кличка. Мені завжди було приємно
працювати та виконувати свої депутатські обов’язки разом з професійною командою міського голови.

Ми працюємо з киянами
та для киян!

КОРИСНІ НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ

(044) 280-41-97

(044) 280-36-10

(044) 290-98-22

(044) 290-98-24

(044) 288-51-24

Центр надання
адміністративних послуг
Печерської РДА

Керуюча компанія
з обслуговування
житлового фонду
Печерського району

Оперативно-диспетчерська служба Печерського
району з питань ЖКГ

Оперативно-диспетчерська служба Печерського
району з питань центрального опалення

Управління праці та соціального захисту населення Печерського
району

(044) 545-60-60

(044) 288-50-25

(044) 285-22-30

(044) 286-26-91

(044) 234-62-87

Укрліфтсервіс

ЖЕД
«Липкижитлосервіс»

ЖЕД
«Печерськжитло»

ЖЕД
«Печерська брама»

ЖЕД
«Хрещатик»

15-51

(044) 247-40-40
(044) 591-21-15

(044) 529-88-75

(044) 594-77-14

(044) 280-61-18

РТМ «Печерськ»
(ремонт теплових
мереж)

Київкомунсервіс (вивезення сміття, утилізація
батарейок)

Печерське
управління поліції

Контактний центр
міста Києва

Центр комунального
сервісу

ГРОМАДСЬКА
ПРИЙМАЛЬНЯ

вул. Мечникова, 8 (вхід з вулиці)
Пн–Пт: 10:00–18:00

(044) 451-52-64
(044) 223-52-26

terentievmykhailokmr@gmail.com

facebook.com/
MykhailoTerentiev
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