
Висловлюю Вам щиру вдячність за наданий 
мені кредит довіри та можливість представляти  
інтереси громади у Київській міській раді!

Вже трохи більше року триває безперервна 
робота із втілення в життя нових ідей, аби зробити 
наш мікрорайон більш затишним, зручним та ком-
фортним. Звичайно все це було б неможливим 
без Вашої активної участі. Дякую, що допомага-
єте виявляти проблемні та найболючіші питання 
Лісового масиву та с. Биківня для подальшого 
успішного їх вирішення. 

Тільки наша спільна боротьба зі свавіллям мож-
новладців та їх байдужістю спонукають чиновників 
місцевої влади до дій, які привносять важливі та дов-
гоочікувані позитивні зміни в життя нашого масиву.

Вважаю, що народний обранець зобов’язаний 
всіма доступними шляхами сприяти вирішенню 
проблем громади, яку він представляє. Депутат мусить бути рупором виборців у найвищих кабінетах 
можновладців та відкривати для них «позолочені» двері, за якими ховається сьогоднішня влада. 

Моя принципова позиція з перших днів депутатської діяльності – бути постійно доступним для гро-
мади. Саме тому наша громадська приймальня працює щоденно!

Ще раз дякую кожному з Вас за надану мені довіру та постійну підтримку! Дякую Вам за те, що на-
дихаєте та вірите в нашу спільну перемогу!

З повагою, 
депутат Київської міської ради 

Іван Картавий

Прийом громадян проводиться у приймальні депутата за адресою: 
місто Київ, вулиця Кіото, будинок 11а (тел. 044 247-08-99; 063 247-08-99)

Шановні мешканці!

Депутат київської міської раДи 
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Прихід весни ознаменувався 
відкриттям дитячого майданчи-
ка у сквері на вулиці Мілютенка 
у Деснянському районі міста 
Києва. Новостворений ігровий 
комплекс став найбільшим се-
ред дитячих майданчиків, існу-
ючих на Лісовому масиві.

Чіткі і злагоджені організа-
ційні дії нашої команди, на чолі 
з депутатом Київської міської 
ради Іваном Картавим, дали 
можливість швидко та якісно 
провести монтажні роботи і вже 
перші квітневі промені сонця 
малюки зустріли на території 

сучасного ігрового комплексу. 
Відкриття майданчика відбулося 
в день сміху, 1 квітня 2017 року, 
за участі більше 70-ти діточок, 
а в загальному до радісної події 
долучилися біля 200 мешканців. 
Під веселу музику, танці та ігро-
ву програму жоден з присутніх 
не зміг стримати вир позитивних 
емоцій та посмішки на обличчі. 

Не можна оминути увагою 
й те, що протягом десятиліт-
тя мешканці району у незкін-
ченній та виснажливій бороть-
бі намагалися перешкодити 
бізнес-інтересам чиновників 

забудувати височенною багато-
поверхівкою паркову зону під 
вікнами їхніх будинків. Крапку в 
протистоянні поставлено лише 
восени минулого року, коли в се-
сійній залі Київської міської ради, 
після тривалих дискусій та жор-
сткої і безкомпромісної позиції 
фракції ВО «Свобода», більшіс-
тю голосів підтримано проект рі-
шення депутата Івана Картавого 
та нарешті надано статус скверу 
земельній ділянці, розташованій 
на вулиці Мілютенка, 7 у Деснян-
ському районі міста Києва.

Проведена робота в даному 
напрямку не дає морального 
права зупинятися на досягну-
тому, саме тому на даний час 
тривають організаційні дії щодо 
додаткового облаштування те-
риторії скверу задля втілення в 
життя кінцевої мети - створення 
сучасної зони відпочинку євро-
пейського зразка. 

Варто наголосити, що захист 
безпечного та здорового дозвіл-
ля мешканців на території дитя-
чого майданчика взято під осо-
бистий контроль ВО «Свобода».

Відкриття дитячого майданчика

Стельмах Євгенія (мешканка буд. 12 по вул. Братиславська):  
«Чудове дійство при відкритті майданчика стало справжнім 
весняним святом для наших дітей! Дякуємо!».

Прокопивнюк Антоніна (мешканка буд. 14а по вул. Мілютенка): 
«На Лісовому масиві давно не вистачало місць для відпо-

чинку з дітьми європейського зразку».

Школу буде добудовано!

Потреба у додаткових шкільних приміщеннях та 
питання покращення технічного стану існуючих за-
кладів освіти вже не перший рік турбує мешканців 
мікрорайону Биківня.

За сприяння фракції ВО «Свобода» у Київській 
міській раді та зокрема депутата Івана Картаво-
го, з міського бюджету виділено кошти у розмірі 
14 млн. гривень на реконструкцію та добудову 
блоку «Б» спеціалізованої школи № 23 на вули-
ці Путивльська, 35 у Деснянському районі міста 
Києва. Фінансування вказаних робіт включено 
до Програми соціально-економічного розвитку 
на 2017 рік та затверджено Київською міською 
радою.
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Наперекір людським інтересам, графік руху 
автобусу №11 було сформовано перевізником у 
відповідності до принципу максимального збіль-
шення прибутків за умов нехтування якістю об-
слуговування пасажирів. Саме зазначений прин-
цип діє при скороченні кількості авто на маршруті, 
збільшенні інтервалу руху між рейсами, переви-
щенні пасажиромісткості, використанні несправ-
них автобусів та застарілого автопарку.

Зусиллями депутата Київської міської ради 
Івана Картавого перевізник отримав мотивовану 
вимогу: збільшити тривалість руху комунального 
транспорту зазначеного сполучення. В результа-
ті, час роботи маршруту № 11 продовжено. 

Таким чином, починаючи з 4 березня 2017 
року відправлення останнього автобуса у рейс від 
станції метро “Лісова” до зупинки “Радіоцентр” 
(с. Биківня) у вихідні та святкові дні здійснювати-
меться о 22:20.

Боротьба за врахування інтересів громади 
владною верхівкою триває не-
впинно з очевидними позитив-
ними зрушеннями.

Для мешканців Деснянського району міста 
Києва автобусний маршрут № 11 (станція київ-
ського метрополітену “Лісова” – зупинка “Радіо-
центр”) – єдиний спосіб дістатися громадським 
транспортом до центральної частини селища 
Биківня.

Будівництво необхідних блоків даного на-
вчального закладу було призупинено більш ніж 
на 10 років. Згідно проектної документації шко-
ла повинна складатися з трьох блоків («А», «Б» і 
«В») та мала бути розрахована на проектну по-
тужність – 660 учнів. У 2006 році збудовано та 
відкрито блок «А», запроваджено роботи по ре-
конструкції блоку «Б» та розпочато будівництво 
блоку «В». Проте, у 2007 році будь-які роботи по 
блокам «Б» та «В» були призупиненні та більше 
не відновлювалися. 

На сьогоднішній день в шкільній установі на-
вчається понад 500 дітей, в той час, коли проек-
тна потужність блоку «А» передбачає лише 240 
місць. З кожним роком популярність школи серед 
мешканців району збільшується та кількість учнів 
інтенсивно зростає, в тому числі у зв’язку із при-
своєнням навчальному закладу статусу «Школа 
повного року навчання».

Завдяки здобуткам в зазначеному напрямку 
школярі матимуть змогу навчатися в межах влас-
ного мікрорайону, не витрачаючи час на дорогу 

та подолання численних кілометрів через небез-
печні транспортні розв’язки.

Вагома підтримка мешканців району з даного 
проблематичного питання свідчить про значу-
щість та важливість виконаної роботи, адже умо-
ви для навчання дітей та зручність розташуван-
ня закладів освіти є вкрай важливою складовою 
благополуччя мешканців мікрорайону. 

Косинець Микола (голова ОСН «Биківня»): 
«Без гучних заяв та зайвого популізму. взяли та зробили. Професійна робота».

Черниш Олена (мешканка с. Биківня):  
«Дякуємо за наполегливість та доведення справи до логічного завершення».

Продовження часу роботи маршрутного таксі № 11

Гаценко Світлана (мешканка с. Биківня):  
«Дякуємо за турботу про інтереси громади, а не нахабних перевізників».
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За сприяння депутатів Київської місь-
кої ради від ВО «Свобода» Івана Картаво-
го та Михайла Буділова було проведено 
демонтаж незаконних павільйонів у під-
земному переході станції метро «Лісо-
ва». 

Розібрані тимчасові споруди, що були 
влаштовані з порушенням правил по-
жежної безпеки та міського благоустрою, 
впродовж 10-ти років заважали вільному 
руху киян та гостей столиці у підземно-
му переході станції метро «Лісова». Бо-
ротьба із опором бюрократичної систе-
ми щодо «зачистки» столичної підземки 
тривала більше 10-ти місяців, переможну 
крапку в якій поставлено депутатами-
свободівцями у вересні 2016 року.

Для довідки: зона руху пасажирів ки-
ївського метрополітену на «Лісовій» була 
збільшена на 80 м2 – саме така площа де-
монтованих незаконних тимчасових спо-
руд. Тож відтепер, станція метро «Лісова», 
яка має найбільший пасажиропотік в сто-
лиці України, стала набагато зручнішою та 
безпечнішою для киян!

Великий розрив між багатими та бідними вер-
ствами населення, поруч із фактичною відсутніс-
тю заможного середнього класу в нашій державі, 
підкреслюють важливість матеріальної допомоги 
для киян з низьким рівнем життя. 

Саме тому одним із напрямів депутатської ді-
яльності Івана Картавого є підтримка громадян, 
що мають скрутне матеріальне становище. 

Так, протягом 2016 року з депутатського фон-
ду було надано фінансову допомогу 40-а меш-
канцям округу на загальну суму 50 тис. грн. Крім 
того, на чисельні депутатські звернення до Де-
партаменту соціальної політики Київської міської 
державної адміністрації, більше сотні мешканців 
Лісового масиву та с. Биківня отримали одно-
разову матеріальну допомогу на загальну суму 
близько 200 тис. грн.

Підвищення соціального рівня малозабез-
печених верств населення (дітей позбавлених 
батьківського піклування, одиноких матерів, пен-
сіонерів, інвалідів, ветеранів тощо) повинно бути 

Очищення підземного переходу станції метро «Лісова» 
від незаконних тимчасових споруд 

Прилепішева Лариса (голова ветеранської первинної організації Деснянсь
кого району м. Києва): 
«ви робите важку, часом невдячну, але надзвичайно важливу справу. 
Дякуємо!».

пріоритетним напрямом державної політики. На-
томість, нинішня влада робить все для того, аби 
населення ставало дедалі злиденнішим і зубожі-
лим: підвищення комунальних тарифів, деваль-
вація гривні, висока інфляція, цинічні введення 
абонплати на газ чи електроенергію на тлі незна-
чного зростання заробітних плат чи пенсій лиш 
поглиблюють наявну проблему.

Матеріальна допомога мешканцям округу
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Завдяки систематичній роботі депута-
та Київської міської ради Івана Картаво-
го, умови навчання та відпочинку дітлахів 
в школах та садочках стають більш ком-
фортними. 

Так, у 2016 році з депутатського фон-
ду виділено кошти для забезпечення шкіл 
і дитячих садочків необхідним побутовим 
обладнанням. 

Розвитку навчальних та дошкільних за-
кладів і надалі буде приділено особливу 
увагу міського депутата.

Сприяння комфортному і безпечному навчанню дітей – 
пріоритетний напрям діяльності Івана Картавого 

 дитячий садок № 301 
(вул. Мілютенка, 18а) – 

20 комплектів двомісних столів 
та 40 стільців

Профінансовано 
наступні потреби 

дошкільних та шкільних 
навчальних закладів:

спеціалізована школа № 23
(с. Биківня, 

вул. Путивльська, 35) – 
32 комплекти столів

зі стільцями

спеціалізована школа 
№ 189 (вул. Мілютенка, 5) – 

15 столів та 30 лавок 
для блоку харчування

спеціалізований дитячий 
садок № 569 для дітей з вадами 

розумового розвитку 
(вул. М. Матеюка, 15а) – 
50 комплектів подушок, 

ковдр і матраців
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Діти – квіти української нації та основа май-
бутнього процвітання нашої держави. Комфортні 
умови навчання та відпочинку – одна з переду-
мов отримання дитиною  якісної освіти, розвитку 
учнівських здібностей та цікавого проходження 
навчального процесу. Саме тому, поліпшення 
умов матеріально-технічного забезпечення до-
шкільних та шкільних навчальних закладів – важ-
ливий пункт програми депутатської діяльності 
Івана Картавого. 

У 2016 році за сприяння свободівця з місько-
го бюджету було виділено та освоєно близько  
1,5 млн. гривень на капітальний та поточний ре-
монт дитячих садочків, шкіл та поліклініки на Лісо-
вому масиві.

	дошкільний навчальний заклад № 175 
(с. Биківня, вул. Радистів, 61) — відремонто

Незадовільна робота житлово-експлуатаційних організацій, не-
своєчасне  проведення капітальних і поточних ремонтів та нарікання 
на незадовільний технічний стан будинків є найпоширенішою причи-
ною звернень мешканців до депутата. 

Саме тому, за чіткої та оперативної реакції на скарги, з міського 
бюджету вдалося направити близько 1,47 млн. гривень на поліпшен-
ня комфортного проживання людей та покращення їх рівня безпеки.

 вул. Кіото, 3, вул. Мілютенка, 7 та вул. Мілютенка, 9 – капіталь
ний ремонт сходових клітин і електромереж;

 вул. Мілютенка, 5а – ремонт мереж холодного та гарячого водо
постачання, центрального опалення;

 вул. М. Матеюка, 7 – частковий ремонт балконів;
 вул. Мілютенка,18, вул. Радистів, 49 та вул. Радистів, 50 – віднов

лення покрівлі даху;
 вул. Мілютенка, 10/1, вул. Мілютенка, 11, вул. Жукова, 15/13 

та вул. М. Матеюка, 7, вул. М. Матеюка, 8 та вул. М. Матею
ка, 9 – асфальтування міжквартальних проїздів  
на прибудинкових територіях. 

Покращення умов відпочинку дошкільнят  
та навчання школярів

Перевознікова Наталія (мешканка буд. 10/1 по вул. Мілютенка): 
«Прийміть нашу подяку за турботу про умови, в яких проживають меш-
канці Лісового масиву та оперативну реакцію на звернення від громади».

Ремонт в багатоквартирних будинках

вано фасад, проведено капітальний ремонт 
харчоблоку та підвищено рівень енергое
фективності будівлі шляхом заміни старих 
вікон на нові металопластикові конструкції 
з енергозберігаючими склопакетами (сума 
витрат – 720 тис. гривень); 

	дошкільний навчальний заклад № 202 і 
№ 50 (вул. Братиславська, 4а та вул. Мілю
тенка, 10а) – здійснено ремонт покрівлі даху;

	дошкільний навчальний заклад № 569 та 
середня загальноосвітня школа № 192  
(вул. М. Матеюка, 15а та вул. Мілютенка, 
5б) — проведено капітальний ремонт інже
нерних мереж;

	районна медична установа «Центр пер
винної медикосанітарної допомоги 
№3» – замінено інженерні споруди в сис
темі опалення, а також відремонтовано 
приміщення приймального відділення та  
приямок (сума витрат –171,3 тис. гривень).

Відновлювальні та ремонтні роботи в дитсад-
ках та шкільних навчальних закладах тривають і 
в цьому році. Процес спрямування бюджетних 
коштів на фінансування капітальних та поточних 
ремонтів досить складний, проте важливість ро-
боти в цьому напрямку та результат зазначених 
зусиль для мешканців є вкрай необхідним.
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Кінець березня мешканцям Лісового масиву 
запам’ятався масовим прибиранням Бровар-
ського лісу. І дорослі, і малі, і студенти, і навіть 
бабусі з дідусями зібралися погожого сонячного 
ранку з метою очищення навколишнього середо-
вища від покинутого сміття, а також задля ви-
садки молодих саджанців. Спільними зусиллями 
свободівців та небайдужих деснянців під драйво-
ву українську музику та з чудовим настроєм було 
зібрано та вивезено два повних причепи сміття й 
висаджено вісімдесят дерев. 

По завершенню свободівці приготували смач-
ний куліш та грибну юшку, якими почастували при-
биральників після виконаної роботи. Дітлахи ж за-
бавлялися із професійними аніматорами, а серця 
всіх присутніх запалили чудові українські пісні у 
виконанні гурту TaRuta. В свою чергу найактивніші 
прибиральники були нагороджені грамотами. 

Лісова толока

Киричок Ярослав (мешканець Лісового масиву): 
«Можете розраховувати на нашу підтримку у подібних заходах».

Нижник Сергій (мешканець буд. 13 по вул. М.Матеюка): 
«Дуже гарна ініціатива. Після прибирання наш ліс наче видихнув з полег-
шенням».

Василенко Іван (мешканець буд. 5а по вул. Мілютенка): 
«Чудовий приклад для молоді».

За рахунок депутатського 
фонду у трьох будинках здійсне-
но заміну старих поштових скри-
ньок на нові з причин їх фактич-
ного зносу та непрацездатності 
рухомих конструкцій. Придбання 
та встановлення скриньок про-
ведено у житлових будинках за 
наступними адресами:
 вул. Мілютенка, буд. 7;
 вул. Мілютенка, буд. 18;
 вул. Жукова, буд. 21.
Проблеми громадян ніколи не 

залишаються поза увагою депу-
тата, який сумлінно та ефективно 
працює над покращенням ком-
фортного проживання мешканців, 
оперативно реагуючи на прохання 
та звернення людей.   

Проведено заміну поштових скриньок  
у багатоквартирних будинках

Дубицький Юрій (мешканець буд. 18 по вул. Мілютенка):  
«Збереження кореспонденції це буденна необхідність».

Плашкіна Людмила (мешканка буд. 18 по вул. Мілютенка): 
«Приємно. Нарешті квитанції, листи та газети будуть збережені».

В акції взяли участь депутати Київради від ВО 
“Свобода”: Денис Попов, Іван Картавий, Михай-
ло Буділов та Юрій Сиротюк.

Даний захід дав зрозуміти, що збережен-
ня чистоти нашого міста є обов’язком кожного 
мешканця.  
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За результатами детального 
опрацювання звернень меш-
канців визначено обсяг захо-
дів, запланованих до виконання 
у Деснянському районі міста  
Києва у 2017 році.

Підлягають проведенню ка-
пітальні ремонтні роботи по-
крівель, електричних мереж 
та електрощитових у житлових 
будинках, відновлення асфаль-
тобетонного покриття міжквар-
тальних проїздів, проведення 
капітальних ремонтних робіт у ко-
мунальних навчальних закладах.

В ряд термінових до вирі-
шення внесено питання щодо 
відновлення роботи бюветних 
комплексів на Лісовому маси-
ві. Триває документальна ро-

Над чим працюємо сьогодні

Контактна інформація фракції ВО «Свобода» в Київраді:

Адреса: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, каб. 419.
«Фейсбук»: www.facebook.com/SvobodaKyiv/ (ВО «Свобода» Київ).

Прес-служба фракції: svoboda.kyiv@ukr.net (Я. Голобородько).

Київська міська організація ВО «Свобода»:

01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 59-в/12; 
тел.: (067) 328-59-56.

Реєстраційне свідоцтво:
Серія КВ № 9750 від 08.04.2005 р.

Друк: ТОВ «Новий друк».
Верстка: І. М. Чепіга. Відповідальний: І. Л. Картавий.
Наклад: 5000. Телефон для довідок: (044) 247-08-99.

E-mail: gazeta@svoboda.org.ua. 
Адреса для листування: 01054, м. Київ,  
вул. Богдана Хмельницького, 59-в/12.

Громадська приймальня депутата Київської міської ради Картавого Івана Леонідовича
Адреса: м. Київ, вул. Кіото, 11а. Графік прийому: пн.-пт. 10:00–14:00; сб. 10:00–12:00.

Тел.: (044) 247-08-99. Адреса для листування: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, каб. 419. 

Пунктуальність та професійні 
якості Івана Картавого є взірцем 
для усього депутатського кор-
пусу Київської міської ради, про 
що неодноразово відзначалося 
представниками різних фракцій 
під час пленарних засідань.

Виконання обов’язків міського депутата у Київраді

За час виконання депутат-
ських повноважень у Київраді 
Іван Картавий приймав  участь 
у всіх пленарних засіданнях 
сесії Київради та постійної ко-
місії з питань містобудування, 
архітектури та землекористу-
вання.

Підготовлено та подано 18 
проектів рішень щодо розі-
рвання та відмови у поновлен-
ні договорів оренд земельних 
ділянок із недобросовісни-
ми користувачами, створення 
скверів та врегулювання ін-
ших питань, направлених на 
розвиток міста. Створено та 
проведено 160 робочих груп 
та тимчасових контрольних 
комісій для вирішення спірних 

земельних питань. Внесено 
більше 200 правок до різних 
проектів рішень, які знайшли 
свою підтримку депутатської 
більшості. 

Крім того, в результаті сис-
тематичної роботи по збору та 
опрацюванню звернень меш-
канців підготовлено та направ-
лено більше 450 депутатських 
звернень та запитів. 

Дисципліна та відповідаль-
ний підхід до виконання сво-
їх обов’язків Всеукраїнським 
об’єднанням «Свобода» ста-
виться за основу кожної окре-
мо взятої справи, яким депу-
тати фракції незмінно слідують 
до досягнення необхідного для 
громади результату.

бота по створенню скверів та 
зон відпочинку для мешканців. 
Працюємо над встановленням 
нових та доукомплектуванням 
існуючих дитячих майданчи ків.

Дякуючи активній підтрим-
ці мешканців відсутні будь-
які сумніви, що запланований 
обсяг робіт буде реалізова- 
но! 


