МИХАЙЛО ТЕРЕНТЬЄВ:
«СПІЛЬНА РОБОТА ТА
НЕБАЙДУЖІСТЬ ЛЮДЕЙ,
ЗМІНЮЄ ПЕЧЕРСЬК НА
КРАЩЕ!»

Як швидко промайнуло три роки депутатської каденції.
Хочу сказати, що звітувати про депутатську діяльність дуже
непросто, але мені, як депутату, є про що прозвітувати.
Багато питань, з якими ви звертались до громадської
приймальні, були вирішені завдяки вашій небайдужості та
активній громадській позиції.
Дякуючи спільній співпраці ми разом з вами провели
велику роботу на благо мешканців району!

ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗА ПЕРІОД: ЧЕРВЕНЬ 2014 РОКУ – ЖОВТЕНЬ 2017 РОКУ

2910
848
7
820
900
620
22
10

ГРОМАДЯН ЗВЕРНУЛИСЯ ДО
ГРОМАДСЬКОЇ ПРИЙМАЛЬНІ

НАДАНО ЮРИДИЧНИХ
КОНСУЛЬТАЦІЙ МЕШКАНЦЯМ

ПІДГОТОВЛЕНО
ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ
МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ГРОМАДЯН
ОТРИМАЛИ МАТЕРІАЛЬНУ ДОПОМОГУ

ВСТАНОВЛЕНО
ДОШОК ОГОЛОШЕНЬ
ТОН РОСЛИННОГО ҐРУНТУ
ЗАВЕЗЕНО НА ЗЕЛЕНІ ЗОНИ

ПРОВЕДЕНО КАПІТАЛЬНИХ
РЕМОНТІВ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ
ПРОВЕДЕНО РЕМОНТІВ
ПОКРІВЕЛЬ

1008
71
38
19
11
310
41
45

662

НАПРАВЛЕНО
ДЕПУТАТСЬКИХ ЗВЕРНЕНЬ

ЖИТЛОВИХ БУДИНКИ,
ДЕ ЗАМІНЕНО ВІКНА
ВСТАНОВЛЕНО НОВИХ
ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ
ВСТАНОВЛЕНО НОВИХ
СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ
НОВИХ ПАРКАНЧИКІВ ВСТАНОВЛЕНО
ДЛЯ ОГОРОДЖЕННЯ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ
ТОН ПІСКУ ЗАВЕЗЕНО
В ПІСОЧНИЦІ

ПРОВЕДЕНО РЕМОНТ
АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ
ПРОВЕДЕНО
ТОЛОК

ВСЬОГО ВИКОНАНО ДОРУЧЕНЬ
МЕШКАНЦІВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ № 75

50
84
1180
30
45
31
17
460

ОГОЛОШЕНО ТА ПІДТРИМАНО НА СЕСІЯХ
КИЇВРАДИ ДЕПУТАТСЬКИХ ЗАПИТІВ
ВСТАНОВЛЕНО ЗАГАЛЬНОБУДИНКОВИХ
ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКІВ
ВСТАНОВЛЕНО НОВИХ ПОШТОВИХ
СКРИНЬ У БУДИНКАХ ОКРУГУ

ВСТАНОВЛЕНО ЛАВ
ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ
ПРОВЕДЕНО КРОНУВАНЬ ДЕРЕВ НА
ПОДВІР’ЯХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
ПРОВЕДЕНО КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ
ПІД’ЇЗДІВ ТА ВХІДНИХ ГРУП
ПРОВЕДЕНО РЕМОНТІВ
ҐАНКІВ (СХОДІВ)
КГ ЗІБРАНО
БАТАРЕЙОК
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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В КОЖЕН ДІМ!
С

творення комфортних умов проживання мешканців Печерська є
одним із пріоритетних напрямків моєї
роботи.
На сьогоднішній день досить
активно вживаються енергоефективні
заходи по усьому місту. Проблема
незадовільного стану значної частини
житлового фонду Печерського району та неможливість своєчасного
ремонту будинків підвищує актуальність застосування сучасних енергозберігаючих технологій.
Слід відмітити і той факт, що у
Печерському районі велика кількість
дерев’яних вікон потребує заміни
на нові, які будуть безпечними,
екологічно чистими, довговічними
і з відмінним ступенем захисту від
зовнішніх подразників.
Тому, на прохання мешканців
та відповідно до програм економічного і соціального розвитку м. Києва
регулярно встановлюються нові металопластикові енергозберігаючі вікна,
завдяки яким в опалювальний сезон
втрати тепла зменшуються до 40%,
що є дуже актуальним в умовах сьогодення.
З моменту обрання мене депутатом
Київської міської ради завдяки небайдужості мешканців та плідної
роботи моєї команди енергозберігаючі
вікна було встановлено у 71 із 143
будинків. Вважаю це нашим спільним
відмінним досягненням, яке може, і
буде покращене!

АДРЕСИ БУДИНКІВ У ЯКИХ ЗДІЙСНЕНА
ЗАМІНА ВІКОН:
■ вул. Івана Кудрі, 13/2;
■ вул. Івана Кудрі, 20Б;
■ вул. Івана Кудрі, 22;
■ вул. Івана Кудрі, 34;
■ вул. Івана Кудрі, 28/25;
■ вул. Івана Кудрі, 37;
■ вул. Івана Кудрі, 37А;
■ вул. М. Раєвського, 11;
■ вул. М. Раєвського, 25;
■ вул. М. Раєвського, 28;
■ вул. Чигоріна, 16;
■ вул. Чигоріна, 49;
■ вул. Чигоріна, 61;
■ вул. Новогоспітальна,
(пров. Щорса) 5;
■ вул. Новогоспітальна,
(пров. Щорса, 5А);
■ вул. Іоанна Павла ІІ
(Патриса Лумумби), 7;
■ вул. Іоанна Павла ІІ
(Патриса Лумумби), 15;
■ вул. Іоанна Павла ІІ
(Патриса Лумумби), 16;
■ вул. Іоанна Павла ІІ
(Патриса Лумумби), 19;
■ вул. Іоанна Павла ІІ
(Патриса Лумумби), 22;
■ вул. Анрі Барбюса, 5;
■ вул. Анрі Барбюса, 5А;
■ вул. Анрі Барбюса, 11/2;
■ вул. Анрі Барбюса, 32;
■ вул. Анрі Барбюса, 47;
■ вул. Анрі Барбюса, 49;
■ вул. Анрі Барбюса, 56/2;
■ вул. Анрі Барбюса, 58/1;

Встановлено нові склопакети у будинку по вул. Івана Кудрі, 37А

Замінено вікна у будинку по бульв. Лесі Українки, 14

■ 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, 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), 27А;
■ вул. Євгена Коновальця (Щорса), 35;
■ вул. Євгена Коновальця (Щорса), 37;
■ бульв. Лесі Українки, 14;
■ бульв. Лесі Українки, 16;
■ бульв. Лесі Українки, 20;

■ бульв. Лесі Українки, 20/22;
■ бульв. Лесі Українки, 24Б;
■ 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, 47 (1під’їзд);
■ вул. Тверський тупик, 6/8;
■ вул. Тверський тупик, 9;
■ вул. Тверський тупик, 10;
■ вул. Тверська, 6;
■ вул. Академіка Філатова, 1/22
(1, 2 під’їзди);

■ вул. Глазунова, 4/47;
■ вул. Чеська, 3;
■ вул. Лєскова, 6.

Замінено вікна у будинку по вул. Тверський тупик, 9

ВІДНОВЛЕННЯ ДИТЯЧОГО САДОЧКУ
Д

ефіцит місць і черги довжиною
в кілька років – саме з такими
проблемами стикаються батьки при
влаштуванні дитини до дитячого садочку. На сьогоднішній день, мережа
дошкільних навчальних закладів Києва зовсім не відповідає потребам батьків дошкільнят, оскільки дитячих
садків не вистачає та групи у
дошкільних навчальних закладах дуже
перевантажені.
Київська міська влада постійно при-

діляє увагу вирішенню проблем з садочками. Це і повернення приміщень садочків до їхнього прямого призначення,
будівництво нових дошкільних закладів
і підтримання у належному стані діючих.
Слід відмітити, що у Печерському
районі проблема з дитячими садочками
також існує. Нові дитячі садки тут не
будуються, а забудова центральної
частини міста лише додає нові будівлі
у старому мікрорайоні, інфраструктура
якого не розрахована на таку величезну

кількість мешканців.
Наразі, завершуються роботи з
проведення капітального ремонту
(відновлення) дошкільного навчального
закладу №458 по вулиці Анрі Барбюса,
5-а, який вже багато років не функціонував за своїм призначенням. Дуже
скоро маленькі печеряни матимуть
змогу відвідувати затишний, теплий,
світлий, оновлений дитячий садок, з
гарною матеріально-технічною базою,
який відповідатиме всім державним

стандартам і нормам.
Діти – наше майбутнє! Навчання
дітей починається ще задовго до школи – у дитячому садочку. Тут вони
не лише весело проводять час, але
і отримують перші життєві навички,
пізнають світ через гру, розвивають
свої творчі здібності, стають здоровими
і міцними духом та знаходять перших
друзів. Ми, дорослі, в свою чергу, маємо
допомагати нашим дітлахам входити у
доросле життя активно та комфортно.
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РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ГАРАНТІЯ ГАРНОГО НАСТРОЮ –
НОВІ ПОШТОВІ СКРИНЬКИ!
ТА ПІД’ЇЗДІВ
Н

бульв. Лесі Українки, 20/22

АДРЕСИ, ДЕ БУЛО ПРОВЕДЕНО
РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ТА ПІД’ЇЗДІВ:
■ вул. Євгена Коновальця (Щорса), 7/9;
■ вул. Євгена Коновальця (Щорса), 35;
■ вул. Велика Васильківська, 85/87
(3, 4 під’їзди – 1 поверх);
■ вул. Велика Васильківська, 111/113
(1, 2, 3, 4);
■ вул. Анрі Барбюса, 5;
■ вул. Анрі Барбюса, 56/2
(1, 2 поверхи);
■ бульв. Лесі Українки, 10А;
■ бульв. Лесі Українки, 16А;
■ бульв. Лесі Українки, 18А;

вул. Тверський тупик, 6/8

■ бульв. Лесі Українки, 20;
■ бульв. Лесі Українки, 20/22;
■ бульв. Лесі Українки, 24Б;
■ вул. Тверський тупик, 6/8

(6 під’їзд);
■ вул. Івана Кудрі, 35Б;
■ вул. Немировича-Данченка, 16А;
■ вул. Саперне поле, 28;
■ вул. Новогоспітальна
(пров. Щорса), 5А (2 під’їзд);
■ вул. Лєскова, 6;
■ вул. Чигоріна, 49;
■ пров. Лабораторний, 24
(Центр «Арт»).

ЛАВИ ТА ПАРКАНЧИКИ
НОВІ ЛАВИ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ
ВСТАНОВЛЕНО ЗА АДРЕСАМИ:
■ вул. Анрі Барбюса, 5;
■ вул. Анрі Барбюса, 5А;
■ вул. Анрі Барбюса, 5Б;
■ вул. Анрі Барбюса, 47;
■ вул. 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. Омельяновича-Павленка

НОВІ ПОШТОВІ СКРИНІ ВСТАНОВЛЕНО
У БУДИНКАХ ЗА АДРЕСАМИ:
■ вул. Академіка Філатова, 1/22;
■ вул. Велика Васильківська, 51;
■ вул. Велика Васильківська, 111/113,
(3 під’їзд)
■ вул. Велика Васильківська, 85/87;
(3, 4 під’їзди);
■ вул. Ковпака, 4 (1, 2, 3, 4 під’їзди);
■ бульв. Лесі Українки, 16;
■ вул. Іоанна Павла ІІ
(Патриса Лумумби), 20;
■ вул. Раєвського, 28;
■ вул. Саперне поле, 28
(1, 2, 3 під’їзди);
■ вул. Саперне поле, 26;
■ вул. Євгена Коновальця (Щорса), 7/9;

вул. Євгена Коновальця, 15, корпус 1

■ вул. Євгена Коновальця
(Щорса), 3 (2 під’їзд);

■ вул. Анрі Барбюса, 47;
■ вул. Анрі Барбюса, 49;
■ вул. Іоанна Павла ІІ

(Патриса Лумумби), 13;

■ вул. Євгена Коновальця

(Щорса), 15, корпус 1 (2 під’їзд);

■ вул. Тверський тупик, 6/8 (6 під’їзд);
■ вул. Анрі Барбюса, 56.

вул. Іоанна Павла ІІ, 13

(Суворова), 15;

КВІТУЧИЙ ПЕЧЕРСЬК

(Щорса), 15, корпус 3.

Б

■ вул. Тверський тупик, 10;
■ вул. Євгена Коновальця
ВСТАНОВЛЕНО ПАРКАНЧИКИ ЗА
НАСТУПНИМИ АДРЕСАМИ:
■ вул. Анрі Барбюса, 5;
■ вул. Анрі Барбюса, 5А;
■ вул. Велика Васильківська, 111/113;
■ вул. Івана Кудрі, 38Б;
■ вул. Предславинська, 25;
■ вул. Предславинська, 34;
■ вул. Предславинська, 38;
■ вул. Чигоріна, 49;
■ вул. Євгена Коновальця (Щорса), 7/9;
■ вул. Євгена Коновальця
(Щорса), 15, корпус 1;
■ вул. Євгена Коновальця
(Щорса), 15, корпус 3.

РЕМОНТ ПОКРІВЛІ
РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЗДІЙСНЕНО
ЗА АДРЕСАМИ:
■ вул. Іоанна Павла II (Патиса
Лумумби), 14/21 (ЗОШ № 47);
■ вул. Раєвського, 25;
■ бульв. Лесі Українки, 24Б;
■ вул. Предславинська, 30А
(ЗОШ №56);

а сьогоднішній день, значна кількість поштових скриньок у
житлових будинках Печерського району є зіпсованими та непридатними
для використання.
Окрім практичної складової –
безпеки кореспонденції, зручності її
отримання, заміна старих поштових
скринь на нові вирішує проблему
естетичного вигляду під’їзду, адже
значно приємніше виходячи з дому
спостерігати
новенькі
скриньки
замість металобрухту.
Допомагати своїм виборцям – це
прямий обов’язок кожного депутата.
Щиро бажаю Вам отримувати якнайбільше добрих новин!

■ бульв. Лесі Українки, 21В
(ДНЗ № 731);

■ вул. Івана Федорова, 2
(Гімназія «Успіх»);

■ вул. Предславинська, 38;
■ вул. Тверська, 6;
■ вул. Раєвського, 25;
■ вул. Саперне поле, 28.

лагоустрій сучасних прибудинкових
територій являє собою цілий
комплекс заходів, які спрямовані
на поліпшення умов проживання
мешканців будинків задля досягнення
комфорту, затишку та гармонії. Це
і асфальтування, і озеленення, і
встановлення дитячих майданчиків,
і освітлення, і формування зон
відпочинку та ін.
Клумби – це одна із найяскравіших
деталей всієї прибудинкової території, які розбавляють колір від
переважаючого зеленого пейзажу.
Вони є акцентами і контрастністю, які
роблять територію живою і цікавою
завдяки різній палітрі кольорів.
Так, на виконання доручень
мешканців було завезено якісний
ґрунт для насадження і формування
квіткових клумб за адресами: вул.
Анрі Барбюса, 56, вул. Анрі Барбюса,
22/26, вул. Арсенальна, 15, вул. Велика
Васильківська, 129, вул. Велика
Васильківська, 145/1, вул. Івана Кудрі,
38, бульв. Лесі Українки, 13, бульв.
Лесі Українки, 30А, вул. НемировичаДанченка 14/13, вул. Іоанна Павла ІІ,
10, вул. Предславинська, 38, вул.

Предславинська 49, вул. Раєвського,
34, вул. Тверський тупик 6/8, вул.
Чигоріна, 55, вул. Чигоріна, 61, вул.
Чигоріна, 59А, пров. Лабораторний,
4, вул. Івана Кудрі, 37, вул. Тверська,
6, вул. Івана Кудрі 28/25, вул. Іоанна
Павла ІІ (Лумумби), 16, а також
висаджені квіти у парку імені Марії
Заньковецької.
Завдяки нашим старанням прибудинкові території наповнені яскравими фарбами та радують погляд як
самих жителів, так і їх гостей.
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ДОПОМОГА
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ –
ВИБІР СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Щ

П

родовжуємо добру справу! Триває благодійна акція по збору
пластикових кришечок для протезування військовослужбовців,
які постраждали під час проведення АТО на Сході України.
Варто зазначити, що використані пластикові кришечки на
спеціальних заводах дробляться
у гранули і використовуються в
якості вторинної сировини або
продаються, а виручені кошти
спрямовуються на протези для
бійців АТО.
Небайдужі печеряни продовжують збирати та приносити
кришечки і ще й заохочують до
цієї справи інших аби допомогти
нашим захисникам.
Велика подяка і шана небайдужим жителям столиці, які
долучаються до даної акції та
допомагають вирішувати проблему, яка сьогодні, на жаль, спіткала нашу країну.
Дана акція діє на постійній
основі. Стаціонарні місця збору
пластикових кришечок у Печерському районі не змінюються,
це: вул. Цитадельна, 6, вул.
Мечникова, 8, вул. Московська, 36,
вул. Шовковична, 17, в багатьох
житлових будинках, гуртожитках,
школах, університетах.

об почати займатися спортом та
покращувати стан свого здоров’я
достатньо просто мати бажання. У
Києві працює безліч спортзалів та
фітнес-клубів, проте не всі можуть
собі дозволити відвідувати подібні
заклади. Але існують місця, де спорт
доступний кожному. Наразі все більшої
популярності серед молоді та дорослих
набувають вуличні заняття спортом.
Київська міська влада ставить перед
собою завдання створити можливості
для розвитку здорової спортивної
молоді столиці.
Так, в рамках Програми Київського
міського голови Віталія Кличка
«Безкоштовний
спорт
доступний
кожному» у дворах житлових будинків
мого округу продовжують встановлювати
сучасні та безпечні спортивні майданчики,
де всі бажаючі можуть безкоштовно
розвиватись фізично та підтримувати
своє тіло у формі.
Саме регулярні заняття спортом
підтримують гармонію у розвитку людини

та дають організму заряд енергії та
позитивні емоції. Спорт – це ефективний
засіб фізичного виховання молоді, це
шлях до нових звершень та перемог, це
спосіб весело та з користю провести час.
Дуже вдячний міському голові за
ініціативу та програму, яка популяризує
серед киян здоровий спосіб життя
та заняття фізичною культурою та
спортом.
Спорт має бути доступний кожному
жителю Печерська! Спробуйте знайти
місце для спорту у Вашому житті і Ви
не пошкодуєте! Успіхів, здоров’я та
наснаги усім киянам!

вул. Предславинська, 49

ВСТАНОВЛЕНО СПОРТИВНІ
КОМПЛЕКСИ ЗА АДРЕСАМИ:
■ бульв. Лесі Українки, 5А;
■ бульв. Лесі Українки, 19;
■ бульв. Лесі Українки, 20/22;
■ бульв. Лесі Українки, 24;
■ бульв. Лесі Українки, 28А;
■ вул. Предславинська, 38;
■ вул. Предславинська, 49;
■ вул. Саперне поле, 26;
■ вул. Чигоріна, 61А;
■ вул. Євгена Коновальця
(Щорса), 7/9;
■ вул. Анрі Барбюса, 56/2;
■ бульв. Марії Приймаченко, 3;
■ вул. Пилипа Орлика, 24/1;
■ вул. Госпітальна, 24;
■ вул. Новогоспітальна
(пров. Щорса), 5А;
■ вул. Іоанна Павла ІІ
(Патриса Лумумби), 19;
■ пров. Лабораторний, 4;
■ вул. Петра Болбочана
(Каменєва), 4А;
■ вул. Велика Васильківська, 145/1.

вул. Госпітальна, 24

ДІТЯМ – КРАЩЕ МАЙБУТНЄ!
НОВІ ДИТЯЧІ ІГРОВІ КОМПЛЕКСИ
ВСТАНОВЛЕНО ЗА АДРЕСАМИ:
■ вул. Анрі Барбюса, 5Б;
■ вул. Анрі Барбюса, 56;
■ вул. Велика Васильківська, 67/7;
■ вул. Велика Васильківська, 101;
■ вул. Велика Васильківська, 129;

■ вул. Велика Васильківська, 131;
■ вул. Івана Кудрі, 37;
■ вул. Івана Кудрі, 38-38Б;
■ пров. Лабораторний, 4;
■ пров. Лабораторний, 24;
■ бульв. Лесі Українки, 3;
■ бульв. Лесі Українки, 6;

■ 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);

■ вул. Предславинська, 12;
■ вул. Предславинська, 38;
■ вул. Предславинська, 49;
■ вул. Тверський тупик, 6/8;
■ вул. Тверський тупик, 10;
■ вул. Саперне Поле, 28;
■ вул. Іоанна Павла ІІ

Новий дитячий ігровий комплекс по вул. Глазунова, 3

(Патриса Лумумби), 7;
■ вул. Федорова, 1;
■ вул. Чигоріна, 61 (ДНЗ №457);
■ вул. Чигоріна, 61А;
■ вул. Раєвського, 28;
■ вул. Раєвського, 34;
■ вул. Євгена Коновальця
(Щорса), 15, корпус 1;

бульв. Лесі Українки, 19

■ вул. Новогоспітальна
(пров. Щорса), 5А;

■ вул. Тверська, 6;
■ вул. Глазунова, 3;
■ вул. Петра Болбочана (Каменєва), 4;
■ вул. Немировича-Данченка, 16А;
■ бульв. Дружби народів, 7А
(ДНЗ №325);

■ вул. Івана Федорова, 6А
(ДНЗ №728).
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ВІДНОВЛЕННЯ МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ТА
ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ
налізуючи проблематику звернень ■ вул. Чигоріна, 59;
А
громадян, одним із нагальних ■ вул. Шота Руставелі, 30А;
питань, що потребує швидкого ■ вул Євгена Коновальця
вирішення, є незадовільний стан
асфальту міжквартальних проїздів та
прибудинкових територій.
На сьогоднішній день, мешканці
усіх районів Києва, в тому числі і
Печерського, спостерігають за ремонтними роботами та відновленням
дорожнього покриття міжквартальних
проїздів та прибудинкових територій,
що не може не радувати жителів
столиці.
Разом з тим, необхідно передбачати
комплексний підхід до ремонту
чи реконструкції прибудинкових
територій – облаштування зон
відпочинку, місць для паркування,
озеленення та застосування сучасного
освітлення, що має на меті зробити
умови проживання та відпочинку
мешканців більш комфортними та
якісними.
Так, здійснено ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за наступними адресами:
ЯМКОВИЙ РЕМОНТ:
■ вул. Анрі Барбюса 5, 5А;
■ вул. Велика Васильківська 43;
■ вул. Велика Васильківська, 131;
■ вул. Госпітальна, 24;
■ пров. Лабораторний, 26А;
■ бульв. Лесі Українки, 17/19;
■ бульв. Лесі Українки, 24Б
■ вул. Предславинська, 34;
■ вул. Предславинська, 38;
■ вул. Саксаганського, 15;
■ вул. Федорова, 1;

(Щорса), 17;

■ вул. Новогоспітальна
(пров. Щорса), 5А;

■ вул. Євгена Коновальця
(Щорса), 15, корпус 2;

■ вул. Євгена Коновальця
(Щорса), 15, корпус 1;

■ вул. Євгена Коновальця
(Щорса), 27;

■ бульв. Лесі Українки, 16;
■ бульв. Лесі Українки, 20;
■ бульв. Лесі Українки 20/22.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ:
■ вул. Петра Болбочана
(Командарма Камєнєва), 4;
■ вул. Петра Болбочана
(Командарма Камєнєва), 4А;
■ пров. Лабораторний, 4;
■ бульв. Лесі Українки, 30;
■ бульв. Лесі Українки 17/19;
■ бульв. Лесі Українки, 28А;
■ вул. Мечникова, 4, 6;
■ вул. Немировича-Данченка, 16А;
■ вул. Предславинська, 29;
■ вул. Тверський тупик, 9;
■ вул. Федорова, 3;
■ вул. Федорова, 9;
■ вул. Щорса, 27;
■ вул. Предславинська, 51;
■ вул. Предславинська, 12;
■ вул. Предславинська, 25;
■ бульв. Лесі Українки, 24А;
■ вул. Анрі Барбюса 5Б;
■ вул. Німецька (проїзд від вулиці
Великої Васильківської до
вул. Предславинської).

вул. Євгена Коновальця, 27А

ПЕЧЕРСЬКУ
ЗЕЛЕНИМ БУТИ!

У

прагненні озеленити місто,
кияни висаджують дерева,
мальовничі клумби, запашні
квіти. Але за зеленими насадженнями потрібен догляд. До
моєї громадської приймальні
неодноразово зверталися небайдужі мешканці з проханням допомогти відновити непрацюючі точки
поливу, сприяти у створенні з
прибудинкової території невеличкого художнього шедевру.
На шляху вирішення цього
питання разом з мешканцями
звернулися до в.о. директора
Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського
району міста Києва, який запевнив
що точки поливу будуть приведені
до ладу та паралельно придбали
понад 600 метрів поливального
шлангу для ЖЕД Печерська
Брама. І вже навесні ми зможемо
вільно здійснювати догляд за
зеленими насадженнями у своєму
дворі. Печерську зеленим бути!

вул. Німецька

ТЕПЛО ТА ЗАТИШОК У ЗАКЛАДИ ОСВІТИ
Н

а сьогоднішній день, у всіх бюджетних
сферах
проводиться
значна робота щодо популяризації
енергозбереження та впровадження
новітніх енергозберігаючих технологій.
Звичайно, не могли залишитись
поза увагою дошкільні начальні
заклади та школи, які потребували
теплової модернізації уже досить
довгий час.
Тому, задля забезпечення підвищення енергоефективності будівель
закладів освіти у Печерському районі,
першим кроком з енергозбереження
та енергоефективності стала заміна
старих вікон та вхідних дверей на нові
енергозберігаючі. Також виконувалися
роботи з утеплення покрівлі, фасадів
будівель та замінені інженерні мережі.
Так, на сьогоднішній день, виконана
заміна вікон у загальноосвітніх та
дошкільних навчальних закладах за
наступними адресами: вул. Предсла-

винська, 30А (Гімназія №56), вул. Івана
Кудрі, 22А (ЗОШ №181), вул. Глазунова,
3, 4/47 (ДНЗ №228). Також здійснено
капітальний ремонт та утеплення
фасаду гімназії «Успіх» №32 за адресою
вул. Івана Федорова, 2, здійснено повну
заміну інженерних мереж (холодне,

гаряче водопостачання та систем
опалення) гімназії №56 за адресою
вул. Предславинська, 30А, зроблено
капітальний ремонт та утеплення
фасаду у дитячих садочках № 731
(Лесі Українки 21В), 273 (бульв. Лесі
Українки 9А) та 457 (вул. Чигоріна, 61).

Гімназія № 32 «Успіх» після утеплення (вул. Івана Федорова, 2)

Звичайно, завдяки таким заходам,
значно скоротяться обсяги споживання
енергоресурсів та фінансові витрати
на комунальні платежі. Разом з тим,
сподіваюся, що ці заходи підвищать
комфортність відвідування та якість
надання освітніх послуг.
Таким чином, у дитсадках, де
фіксувалася критична втрата тепла,
а температура у приміщеннях взимку
сягала критичних позначок, більше
не будуть використовувати кімнатні
обігрівачі.
Слід наголосити, що навчальні
заклади мають відповідати лише
найвищим стандартам сучасного
будівництва, неважливо чи то дитячий
садок, чи то школа.
Загалом, реалізація таких заходів
стала можливою завдяки наполегливій
роботі керівників навчальних закладів,
небайдужих батьків, і фінансової
підтримки з боку міської влади.
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ЧИСТА ВОДА ДЛЯ
МЕШКАНЦІВ ПЕЧЕРСЬКА!

З

а дорученням мешканців 25
квітня 2017 року розпочалися
роботи зі спорудження нового
бюветного комплексу у Печерському районі міста Києва на вулиці
Івана Кудрі, 37-39.
Розпорядження про спорудження бювету за цією адресою було
підписане міським головою Віталієм
Кличком у лютому цього року, і вже
через два місяці тут розпочалися
будівельні роботи. За планом
спорудження, чисту бюветну воду
юрського горизонту (орієнтовно з
300-метрової глибини) мешканці
Печерська будуть пити вже цього
року.
За останні два роки у столиці
було капітально реконструйовано
75 бюветів та споруджено 10
нових. А до 2025 року планується
будівництво 25 нових бюветних
комплексів. Реалізація данної
ініціативи є яскравим прикладом
добре організованої взаємодії між
мешканцями, обраним депутатом
та міською владою. Дуже вдячний
за проявлену ініціативу мешканцям
будинку за адресою: вулиця
Івана Кудрі, 37 та сподіваюся на
подальшу активність та підтримку!
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НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ –
ОБОВ’ЯЗОК КОЖНОГО ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ
до норм чинного окрузі ніхто не знає проблематику малозабезпечених верств населення
Ввихідповідно
законодавства депутатів місце- місцевих жителів.
відповідно до їх звернень. Кожне з
рад визначено як повноважних
Станом на сьогоднішній день, таких звернень, яке надходять до
представників інтересів територіальної громади та виборців свого
виборчого округу.
Кожен депутат місцевої ради,
як представник інтересів певної
територіальної громади, повинен
виражати і спрямовувати свою
діяльність на захист інтересів
громадян та виконання доручень
виборців у межах своїх депутатських
повноважень,
наданих
Законом
України «Про статус депутатів
місцевих рад», брати активну участь у
здійсненні місцевого самоврядування.
До мене, як до депутата місцевої
ради, постійно звертаються громадяни з проханням надати їм матеріальну допомогу у зв’язку із
скрутним матеріальним становищем.
Цільове призначення такої допомоги
може бути різною: надання коштів
на лікування та придбання ліків,
продуктів харчування, одягу та багато
іншого.
Так, щороку міським бюджетом
столиці передбачаються значні кошти
на здійснення депутатської діяльності
депутатів Київради. Слід відмітити,
що кошти депутатських фондів – це
кошти столичного бюджету, а отже
самих жителів Києва. Обов’язок
кожного депутата – ефективно
розпорядитись цим ресурсом та
вирішити найбільш гострі проблеми,
адже краще за депутата на своєму

у межах фінансування Програми
вирішення депутатами Київської
міської ради соціально-економічних
проблем
та
міської
цільової
програми
«Турбота.
Назустріч
киянам» на 2016–2018 роки,
чимало мешканців Печерського
району вже отримали одноразову
адресну матеріальну допомогу для

громадської приймальні, ретельно
розглядається та в найкоротші
терміни вирішується.
З моменту обрання мене як Вашого представника у Київській міській раді, матеріальну допомогу отримали 820 мешканців Печерського
району. Буду і надалі працювати, аби
виправдати надану Вами довіру.

ТРАДИЦІЙНА ЕКСКУРСІЯ ДО ФЕОФАНІЇ
Ч

удовою традицією останніх років
стала організація нашої команди
екскурсій для активних мешканців
Печерського району.
21 вересня 2017 року разом
з активістами відвідали святі
місця, а саме Пантелеймонівський
собор, цілющі джерела та парк, що

знаходяться в урочищі Феофанія.
Феофанія – парк-памятка садовопаркового
мистецтва
загальнодержавного значення, що перебуває
під особливою охороною та входить
до природно-заповідного фонду
України.
На сьогоднішній день наша «сіра»
буденність пригнічує і
забирає сили. Поїздки
по Святих місцях –
це завжди цікаво та
пізнавально.
Актив Печерського
району не вперше
відвідує парк Феофанія
і завжди – море
позитиву
та
гарні
враження.
Подібні зустрічі – це
спокій, сила, натхнення.
Як депутат Київської
міської ради намагаюсь
постійно організовувати

мешканцям свого округу цікаві та
пізнавальні екскурсії. У свою чергу
це допомагає відволіктись від

повсякденних справ, отримати нові
враження та зарядитись позитивною
енергією.
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ПРОГРАМА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ «70/30»
У

же третій рік поспіль у Києві діє
Програма співфінансування заходів
з енергоефективності на умовах
70/30. З кожним роком значно зростає
кількість бажаючих прийняти участь
у цій Програмі, а це означає, що
мешканці довіряють міській владі, яка
запровадила цю Програму.
«70/30» – це конкурсна програма
співфінансування енергоефективних
заходів у житлових будинках ОСББ
та ЖБК. У рамках проекту учасник
програми повинен обрати щонайменше
два види робіт, один з яких здійснює
ОСББ за власні кошти і вартість якого
складе 30% загальної вартості проекту,
а другий вид оплатить і виконає місто в
обсязі 70% від загальної вартості.
Відповідно до Положення про
конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, затвердженого рішенням Київської міської ради від
26.12.2014 року № 865/865 (зі змінами) на умовах співфінансування
здійснюються наступні види робіт:
встановлення будинкових приладів
обліку теплової енергії на опалення /
гаряче водопостачання; реконструкція
теплових пунктів та встановлення
нових індивідуальних теплопунктів;
теплоізоляція та капітальний ремонт
дахів; заміна вікон та дверей в
місцях
загального
користування
на енергозберігаючі; модернізація
та
заміна
внутрішньобудинкових
інженерних мереж; утеплення фасадів;
заміна освітлювальних приладів на
енергоефективні та/або встановлення
датчиків руху для регулювання

освітлення у місцях загального користування;
реконструкція
систем
теплопостачання та/або
гарячого водопостачання
із застосуванням відновлюваних чи альтернативних джерел енергії;
капітальний ремонт або
технічне переоснащення
внутрішньобудинкового
електричного обладнання.
Проведення такого конкурсу та
відбір проектів здійснюється комісією,
яка утворюється виконавчим органом
КМР (КМДА) за погодженням з
постійною комісією КМР з питань
житлово-комунального господарства
та паливно-енергетичного комплексу,
а Департамент житлово-комунальної
інфраструктури приймає на роз-гляд
комісії проекти з реалізації енергоефективних заходів.
Разом з тим, за аналогією з
попередньою програмою діє Програма
співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів,
технічного переоснащення спільного
майна у багатоквартирних будинках
Києва «70/30»: мешканці сплачують
30% вартості проекту, а 70% – місто.
Прийняти участь у цій програмі можуть
мешканці усіх багатоквартирних будинків, які експлуатуються більше 10 років.
Дана програма затверджена рішенням КМР від 22.12.2016 №780/1784
«Про затвердження Положення про
співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів,
технічного переоснащення спільного
майна у багатоквартирних будинках
міста Києва».
Одним з плюсів програми є те, що у

П

співвласники багатоквартирного будинку можуть проводити певні види робіт
виключно для свого під’їзду чи секції.
Слід відмітити, що в цілому на цей
рік, на виконання термомодернізації та
ремонтів житлових будинків на умовах
співфінансування з міського бюджету
виділено близько 120 млн. грн.
Дуже важливо, що жителі можуть
поєднувати міські програми з урядовою
ініціативою отримання «теплих кредитів». Київ активно рухається у напрямку застосування найбільш надійних
енергоефективних технологій.
Таким чином, цього року завдяки
провадженню заходів із енергозбереження столичні багатоповерхові будинки, що взяли участь у міській програмі
співфінансування «70/30», змогли
зекономити понад 40 млн. грн. на
комунальних послугах.
То ж, приєднуйтеся до участі у
міських програмах з енергозбереження
та енергоефективності, утеплюйте
свої будинки, робіть ремонти та
заощаджуйте свої кошти на оплаті
комунальних послуг.
Конкурс щодо участі ОСББ і ЖБК у
2018 році по програмі енергозбереження
70/30 розпочинається з 1 листопада і
триватиме по 22 грудня 2017 року.

КИЇВРАДА ЗМЕНШИЛА СТАВКУ
ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ДЛЯ ОСББ І ЖБК
Н

ещодавно депутати Київради понизили ставку земельного податку
для ЖБК, ОСББ та асоціацій таких
об’єднань.
Слід відмітити, що починаючи з 2015
року, податок на землю зростає з кожним
роком. У порівнянні з попередніми
роками, розмір плати за землю для ЖБК

та ОСББ зріс більше ніж в 3,5 рази. Це в
свою чергу призводить до накопичення
податкових боргів цих будинків та
зростання вартості комунальних послуг
для їх мешканців.
Тому, на вимогу громади міста Києва
та за численними зверненнями голів
ЖБК та ОСББ, було розроблено проект
про внесення змін до
рішення Київської міської
ради від 23 червня 2011
року № 242/5629 «Про
встановлення місцевих
податків та зборів в
м. Києві», що зменшить
податковий тягар для
членів ЖБК та ОСББ,
покращить умови для
створення нових ОСББ в
м. Києві та пришвидшить
перехід багатоквартирних
будинків до сфери управ-

КИЯНАМ –
СПРАВЕДЛИВИЙ
БЮДЖЕТ

ління ОСББ та ЖБК. Відтак, відсоткова
ставка зменшиться утричі – з 0,03% до
0,01%.
Разом з тим, зменшення ставки
земельного податку для співвласників
багатоквартирних будинків, житловобудівельних кооперативів, асоціацій
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків сприятиме покращенню
матеріально-технічного забезпечення
та стимулюватиме ОСББ та ЖБК столиці
оформляти правовстановлюючі документи на право користування земельними ділянками комунальної
форми власності.
Тому, можна з впевненістю сказати,
що зниження ставки земельного податку
є однією із успішних ініціатив киян, яка
була підтримана депутатами Київради,
що дозволить унормувати питання адміністрування та сплати місцевих податків та зборів до бюджету Києва.

одаток на доходи фізичних осіб є
загальнодержавним податком та
займає провідне місце у податковій
системі держави як її обов’язковий
компонент. За рахунок надходжень
цього податку здійснюється фінансування загальнодержавних потреб. У результаті перерозподілу доходів фізичних осіб формується
фінансова база держави та органів
місцевого самоврядування.
Слід відмітити, що реформа
бюджетного та податкового законодавства зробила певні корективи
у механізм справляння податку
на доходи фізичних осіб та його
розподіл між бюджетами.
На сьогоднішній день, з бюджету
Києва вилучають 60% ПДФО, в той
час як з інших міст – 40%, що є
несправедливо та по відношенню
до столичного бюджету, адже на
виконання функцій столиці потрібні
значні кошти. Лише цього року
через таке розподілення ПДФО
столиця недоотримала майже
3 мільярди гривень, які можна було використати на потреби столиці.
Разом з тим, цього року при
формуванні Державного бюджету
на 2018 рік не враховані інтереси
нашого міста, що є дискримінаційно
по відношенню до територіальної
громади міста Києва.
Так, відповідно до поданих
Урядом проектів законів України
«Про Державний бюджет України
на 2018 рік» та «Про внесення змін
до Бюджетного кодексу України»
місту Києву передаються додаткові
видаткові повноваження, а кошти
на їх реалізацію, на відміну від інших
регіонів України, не передаються.
Тому, для підвищення фіскального ефекту від ПДФО для
столичного бюджету та зміцнення
фінансової самостійності Київської
міської ради, а також справедливого розподілу ПДФО між державним бюджетом та бюджетом
міста Києва, депутати Київради
звернулись до Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів
України з вимогою щодо усунення
диспропорцій для бюджету міста
Києва в Державному бюджеті
України на 2018 рік та внесення змін
до Бюджетного кодексу України
щодо зарахування до доходів
загального фонду бюджету міста
Києва 100% податку на доходи
фізичних осіб.
Таким чином, прийняття даного
рішення забезпечить дотримання
інтересів територіальної громади
міста Києва в бюджетній сфері та
дасть можливість для розвитку
нашої столиці.
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БЛАГОДІЙНИЙ ОСІННІЙ ЯРМАРОК!
З

давна повелося в Україні, що
збирання урожаю закінчується
яскравими, багатими ярмарками.
Люди їхали на ярмарок, везли те, що
самі виростили та самі приготували.
Одні їхали щоб продати, інші щоб
купувати. Обов’язково на ярмарку
лунали українські пісні, танці та
проводились народні ігри.
Цю гарну традицію наших предків
щороку підтримують вихованці 47
спеціалізованої школи ім. А. С. Мака-

ренка. Учні разом з батьками ретельно
готуються до проведення благодійної
осінньої ярмарки, випікають різні
смаколики та проявляють свої
організаторські здібності.
На святковому ярмарку були
представлені всі дари осені (овочі,
фрукти, ягоди, горіхи), а також
солодощі, різноманітна випічка, напої,
канапки на будь-який смак та безліч
інших смаколиків, які власноруч,
спільно з батьками, приготували учні

спеціалізованої школи №47.
Справжнє свято відбулося в
душі дітей та дорослих. З захватом
діти продавали та купували, були
справжніми продавцями осіннього
ярмарку. Жарти і сміх лунали звідусіль,
гості, батьки та учні раділи, веселилися,
купували смаколики.
Святкова та доброзичлива атмосфера надовго залишить теплі
спогади про цю осінню ярмарку.
Усі учасники отримали неабияке

задоволення. А найприємніше те,
що захід став місією доброчинності.
Усі кошти, виручені на ярмарку,
перераховані на лікування онкохворій
дівчинці. Таким чином, учні розуміють,
що, беручи участь у осінньому ярмарку,
вони долучаються до доброї справи.
Дуже вдячний директору школи
Нетецькій
Світлані
Миколаївні,
вчителям, батькам та учням за внесок
у благородну справу, милосердя,
турботу та небайдужість.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ УСІХ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ТА ДОПОМОГ
ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ – ОДНЕ ІЗ ГОЛОВНИХ ЗАВДАНЬ МОЄЇ КОМАНДИ

В

ідповідно до ст. 59 Конституції України кожен має право на правову
допомогу. Однак далеко не кожна людина
знає, як реалізувати це конституційне
право, особливо враховуючи невисокий
розмір власних доходів. Зазвичай
переважна більшість громадян нашої
країни залишаються сам-на-сам із
різноманітними проблемами.
До моєї громадської приймальні
щодня звертається велика кількість
людей, які потребують допомоги. Тут
кожен може розраховувати на пораду
чи допомогу у вирішенні їх нагальних
проблем, в тому числі, отримавши
юридичну консультацію. Працівники моєї
громадської приймальні допоможуть
правильно
оформити
документи,
якісно нададуть безкоштовну правову
допомогу чи порадять як боротись з
недобросовісними чиновниками.
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. Разом

з тим, надходять численні скарги на
неправомірні дії посадових осіб Київської
міської державної адміністрації та
керівників комунальних підприємств.
Звичайно, на цьому перелік питань, які
хвилюють громадян не обмежується.
На відміну від приватних юристів,
тут вся кваліфікована правова допомога – безкоштовна. Тож ми допомагаємо
киянам у вирішенні їх проблем.
Тим більше, що досвід роботи моєї
громадської
приймальні
показує,

що в більшості випадків питання, з
якими звертаються громадяни, можна
вирішити за допомогою кваліфікованої
юридичної консультації. Але, звичайно є
такі випадки, коли потрібно застосувати
й інші інструменти серед великого
арсеналу депутатських повноважень,
одним з яких є написання депутатського
звернення.
Очевидним є той факт, що ефективне
вирішення проблемних питань можливе
завдяки злагодженій роботі усіх гілок

влади, органів місцевого самоврядування
та установ, які причетні до вирішення
того чи іншого питання.
Для мене, як для представника
своїх виборців, приємно, що люди нам
довіряють і звертаються за допомогою,
тому ми стараємося не розчарувати їх
та всіляко допомагати, оскільки одним
із головних завдань моєї команди
є забезпечення дотримання усіх
соціальних гарантій та допомог для
населення.

ГРОМАДСЬКА
ПРИЙМАЛЬНЯ
вул. Мечникова, 8
(вхід з вулиці)
(044) 451-52-64
4515264@gmail.com
Пн–Пт : 09:00–18:00

ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАС!

facebook.com/
mykhailo.terentyev
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