
Для мене велика честь і відповідальність бути 
Вашим депутатом і захищати наше місто і рідний 
Печерськ. 

Минули три роки мого депутатства і я вважаю 
своїм обов’язком прозвітувати перед Вами про 
результати своєї роботи у минулому році.

Я гордий тим, що народився і мешкаю в Києві і 
маю змогу разом з Вами відстоювати його традиції 
і творити сьогодення нашої країни. Щиро вдячний 
Вам за величезну довіру і  повсякденну підтримку. 

Дев’ять років тому ми створили громадський 
рух «КИЯНИ РАЗОМ». Ми об’єднали патріотів Ки-
єва для захисту наших прав на гідне життя в рід-
ному місті. 

Вперше я став депутатом Київради у 2014 році 
після Революції Гідності. Перемога на виборах нам 
дісталася нелегко, фальсифікатори спробували 
підробити результати голосування і вкрасти голо-
си печерян.  Нам  тоді разом  вдалося відстояти 
перемогу і довести, що Печерськ може захистити 
свій вибір. Останнім часом ми гідно протистояли 
спробам пройдисвітів різного калібру очорнити 
добрі справи печерян та вкрасти майно громади.

Ми змусили владу рахуватися з думкою киян. 

Ми довели, що активна позиція громади і кож-
ного мешканця – це єдиний шлях до наведення 
порядку в сфері ЖКГ. Печерськ у поточному  році 
отримав більше коштів порівняно з іншими райо-
нами на ремонт будинків, дворів, об’єктів соціаль-
ної інфраструктури, шкіл і дитячих садочків. Нам 
вдалося поміняти старі вікна у більшості будинків 
мого виборчого округу на нові енергозберігаючі. 
Відремонтовано багато під`їздів. Нові теплі фаса-
ди отримали наші школи і дитячі садочки. Онов-
лено більшість дитячих майданчиків і встановлено 
нові спортивні воркаути.

Нами зроблено багато, але мені, як члену орг-
комітету Майдану, на жаль, боляче спостерігати, 
що не все, за що ми боролися, здійснилося. Тися-
чі патріотів України віддали своє життя за очікува-
ні реформи і майбутнє нашої держави. Попереду 
нас чекає багато роботи.

Я вірю, що об`єднавшись, ми примножимо до-
брі справи, захистимо Україну, наш Київ і рідний 
Печерськ!

Щиро Ваш,  
Ярослав Діденко

за 2017 рік

ЯРОСЛАВА ДІДЕНКА 

ШАНОВНІ КИЯНИ,  ДРУЗІ ТА СУСІДИ!

ЗА ПІДТРИМКИ ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЯРОСЛАВА ДІДЕНКА  
«ПРОГРАМОЮ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м. КИЄВА НА 2017 РІК»  

БУЛИ ПЕРЕДБАЧЕНІ  І ПРОВЕДЕНІ НАСТУПНІ РОБОТИ НА ПЕЧЕРСЬКУ:

• вул. Г. Алмазова, 4; • вул. Лаврська, 8; • вул. Лейпцизька, 
2/37; • вул. Лейпцизька, 5  • вул. Омеляновича-Павленка, 
19-а; • вул. Московська, 39; • вул. Московська, 41/8; • вул. 
П. Мирного, 2/44; • вул. П. Мирного, 1; • пров. Бутишев, 12; 
• вул. Цитадельна, 7; • вул. І. Мазепи, 3; • вул. І. Мазепи, 
4/6; • вул. Гусовського, 2; • вул. Гусовського, 8/10; • вул. 
Л. Первомайського, 4; • вул. Л. Первомайського, 5; • вул. 
Лаврська, 6; • вул. Лаврська, 7-а; • вул. Левандовська, 
5-б; • вул. Омеляновча-Павленка, 3; • вул. Мечникова, 
11; • вул. Мечникова, 18; • вул. Мечникова, 7; • вул. П. 
Мирного, 7-а; • вул. Різницька, 11-б; • вул. Рибальська, 3; 
• вул. Рибальська, 7; • вул. Цитадельна, 6/8; • Кловський 

узвіз, 13; • Кловський узвіз, 14/24; • Кловський узвіз, 
15; • Кловський узвіз, 20; • пров. Є. Гуцала, 4; • пров. Бу-
тишев, 19; • пров. Бутишев, 17; • вул. Г. Алмазова, 1; • вул. 
Омеляновича-Павленка, 18/20; • вул. Мечникова, 8; • вул. 
Цитадельна, 4/7; • вул. Є. Гуцала, 5; • вул. П. Мирного, 11; 
• пров. Царика, 5; • Кловський узвіз, 11; • вул. Різницька, 
11; • вул. Омеляновича-Павленка, 14/12;  
• вул. Левандовська, 14; • вул. Левандовська, 5-а;  
• вул. І. Мазепи, 9; • вул. І. Мазепи, 18/29; • вул. І. Мазепи, 
3-а; • вул. П. Мирного, 9-а; • вул. П. Мирного, 9-б; • вул. 
Московська, 29; • вул. Гусовського, 12/7; • пров. Хресто-
вий, 6; • пров. Хрестовий, 8/9; 

• капітальний ремонт приміщення клубу за місцем 
проживання « Червоні вітрила», вул. І. Мазепи, 3  
• капітальний ремонт даху «Центру первинної медико-
санітарної допомоги». Вул. І. Мазепи, 2; • капітальний 
ремонт інженерних мереж амбулаторій №4, 10, «Центру 
первинної медико-санітарної допомоги», вул. Цитадельна, 
5/9 • Капітальний ремонт фасаду ДНЗ № 653, вул. 
Гусовського, 2а; • Капітальний ремонт фасаду ДНЗ №1, 
пров. Аскольдів, 5; • Капітальний ремонт тіньових навісів 
та ігрових майданчиків ДНЗ №241, Печерський узвіз, 18; 

 • Утеплення фасаду ДНЗ № 378, вул. Лейпцизька, 3; 
• Капітальний ремонт фасаду гімназія №109, вул. П. 
Мирного, 24; • Капітальний ремонт фасаду школи № 89, 
вул. Рибальська, 4; • Капітальний ремонт фасаду школи 
№ 90, вул. Лаврська, 2; • Утеплення фасаду школи № 
134, Печерський узвіз, 13-а; • Благоустрій території ДНЗ 
№ 653, вул. Гусовського. 2-а; • Благоустрій території ДНЗ 
№1, пров. Аскольдів, 5; • Капітальний ремонт приміщень 
ДНЗ № 653, вул. Гусовського, 2-а.

• вул. Левандовська, 8/15б; • вул. І. Мазепи, 4/6;
• пров. Бутишев, 19; • пров. Бутишев, 14;
• пров. Бутишев, 21/17; • вул. Московська, 5/2б;
• вул. Царика, 5; • вул. Гусовського, 12/7;

• вул. Московська, 24; • Печерський узвіз, 17;
• вул. Гайцана, 6; • вул. Московська, 29;
• вул. Московська, 29 а; • вул. Московська, 29б;
• вул. Московська, 15; • вул. Рибальська, 13.

• школа № 90 –  будівельні матеріали для ремонту класів 
на загальну суму 22 481 грн.
• школа № 89 –  регулюючі парти та стільці на загальну 
суму  44 340 грн.
• школа № 134 –  регулюючі парти, стільці та спортивні 
лавки на  загальну суму  53 590 грн.
• ДНЗ № 378 –  посуд  на загальну суму  34 738 грн.

• ДНЗ № 653 –  ліжка дитячі, матраци та шафи  на  
загальну суму  59 092, 75 грн.
• ДНЗ № 1 –  постільну білизну на загальну суму  38 152 грн.
• ДНЗ № 241 –  дитячі розвиваючі комплекси та 
регулюючий стіл на загальною суму 33 072 грн.
• ДНЗ № 632 –  пральну машину та килимове покриття на 
загальну суму 18 566.

• вул. І. Мазепи, 9; • вул. І. Мазепи, 18/29; • вул. 
Левандовська, 5-б; • вул. Г. Царика, 5; • пров. Бутишев, 
12; • вул. Левандовська, 5-а; • вул. Левандовська, 
14; • вул. Московська, 17/2; • вул. Різницька, 11-б; • 
вул. Рибальська, 7; • вул. П. Мирного, 7-а; • вул. П. 

Мирного, 9-а; • вул. П. Мирного, 9-б; • вул. Різницька, 
11; • Кловський узвіз, 11; • вул. Рибальська, 3; • вул. 
Московська, 15; • вул. Г. Алмазова, 6; • вул. Московська, 
36; • вул. Гусовського, 4-а; 

• вул. Арсенальна, 17; • вул. Різницька, 11-б;  
• вул. П. Мирного, 1; • вул. Г. Алмазова, 14;  
• вул. Левандовська, 5-а; • вул. О. Копиленка, 3;  
• Печерський узвіз, 6. • вул. Московська, 36.

• вул. Московська, 36; • вул. Мечникова, 18;
• вул. Гусовського, 8/10;

ЗАМІНА ВІКОН (57 БУДИНКІВ) :

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН ( 20 БУДИНКІВ):

ЗА ІНІЦІАТИВИ МЕРА КИЄВА ВІТАЛІЯ КЛИЧКА, ПІДТРИМАНО ВСТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНИХ 
ВОРКАУТІВ ДЛЯ ЗАНЯТЬ  СПОРТОМ ЗА АДРЕСАМИ: • вул. Московська, 39; • вул. І. Мазепи, 3;

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ (8 БУДИНКІВ):

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я, ОСВІТА

ЗАМІНЕНО СТАРІ ПОШТОВИ СКРИНЬКИ НА НОВІ ЗА АДРЕСАМИ:

ДЕПУТАТСЬКИЙ ФОНД 2017 РОКУ СПРЯМОВАНО НА ПІДТРИМКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ 
БАЗИ ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ І ШКІЛ ПЕЧЕРСЬКА, А САМЕ ЗАКУПЛЕНО ДЛЯ:

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ  ФАСАДІВ:

Надруковано на власному обладнанні. Наклад: 1000 прим.



Питання масових забудов у центрі Києва вва-
жається одним з найболючіших. Представники 
депутатської приймальні протягом минулого 
року брали участь у всіх нарадах, зборах і ви-
їзних засіданнях комісій з питань скандальних 
забудов на Печерську.

Автор проекту рішення 
Київради «Про повернення 
кінотеатру «Зоряний»  
в комунальну власність

Нове 
освітлення 
на бульварі 
Лесі Українки 
та на вулиці 
Генерала 
Алмазова.

Встановлено сучасні 
дитячі майданчики за 
адресами:
• вул. І. Мазепи, 11-а;
• Кловський узвіз, 11;
• Вул. Московська, 39;
• Кловський узвіз, 6;
• вул. Арсенальна, 17;
• вул. Московська, 24. 

Заради збереження наших київських традицій актив-
но проводиться робота з громадськістю. Печеряни 
неодноразово брали участь в культурних програмах, 
а саме: відвідування музею Мистецтв у м. Києві, виїзні 
екскурсії до парку Феофанія з заїздом у монастир,  
в Українське село, Умань, Національний заповідник 
«Биковнянські могили». Були організовані благодійні 
обіди для малозабезпечених верств населення.

Ініційовано повернення 
сільськогосподарських ярмарок 
в Печерський район біля станцій 
метро Кловська, Арсенальна 
та на площі біля кінотеатру 
«Зоряний». Було зібрано більше 
240 підписів та направлено до 
Київської міської ради відповідне 
депутатське звернення.

Замінено вікна 
у більшості 
будинків округу

Проводилися зустрічі 
з громадськими акти-
вістами, обговорюва-
лися наболілі питання 
району із залученням 
представників орга-
нів самоорганізації 
населення та інших 
організацій. 

Дякую всім, хто взяв 
участь в зооуроках 
в 134-ій школі на 
Печерському узвозі. 
Свято, подароване 
кінологами та їхніми 
пухнастими друзями, 
сподобалося всім.

Регулярними стало проведення 
представниками Пенсійного фонду та 
Управління соціального захисту - семінарів, 
круглів столів на теми призначення і 
оформлення субсидій, пенсій та інших 
можливих пільг. 

На прохання мешканців району відновлено 
роботу бювету (з бурінням нової 
свердловини глибиною 200м) за адресою 
Кловський узвіз, 7.

Разом із небайдужими мешканцями 
Печерського району відбулися толоки, під час 
яких прибирався сніг, висаджувались дерева, 
фарбувались дитячі майданчики та багато 
іншого. 

Організовано та взято участь у зборах мешканців 52-х будинків:
• вул. Омеляновича-Павленка, 19, 19-а, 18/20, 5, 11, 13;
• вул. Московська, 36, 37/2, 17/2, 39, 41/8;
• вул. Генерала Алмазова, 9, 4, 2, 6;
• вул. Івана Мар’яненка, 7, 9, 11, 14;
• вул. Старонаводницька, 2, 4, 4-а, 4-б, 6, 8, 8-б;
• вул. Кловський узвіз, 20, 24, 13, 11;
• вул. Івана Мазепи, 3, 3-а, 11-а, 14, 4/6;
• вул. Гусовського, 2, 4, 8/10;
• вул. Панаса Мирного, 2/44, 5, 9, 17, 11;
• вул. Мечникова, 7, 9, 11, 18, 16, 10/2;
• вул. Рибальська, 7, 13, 11.
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ЗВІТ 
депутата  Київської  міської ради 

ЯРОСЛАВА ДІДЕНКА
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ЗОРЯНИЙ –  
КИЯНАМ!


