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ДЕПУТАТА КИЇВРАДИ КОСТЯНТИНА ЯЛОВОГО

Костянтин Яловий:  
не спостерігати, а діяти!

стор. 2-3

Екологія – відповідальність 
кожного киянина

стор. 6

5 років на захисті екології
стор. 7

Ніна Матвієнко: 
я – Ніна, яка хоче знати

стор. 8

Звіт про подані та виконані 
пропозиції ремонтних робіт 
житлового фонду виборчого 
округу № 119 за 2019 рік

стор. 4-5

ЛЮБІ ЖІНКИ!
ВІТАЮ ВАС 
ІЗ ЧУДОВИМ 
СВЯТОМ ВЕСНИ!
НЕХАЙ ВАШІ ОЧІ 
СЯЮТЬ ЩАСТЯМ, 
А СЕРЦЯ 
СПОВНЮЮТЬСЯ 
КОХАННЯМ!
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1За результатами 
соціологічних 

опитувань ваш рейтинг 
впізнаваності на 
виборчому окрузі – 
безпрецедентні 90%. 
Поділіться секретом. 

Як обраний депутат я працюю 
п’ять років, але як громадський діяч – 
понад десять. За цей час познайомив-
ся з багатьма нивчанами, з деякими 
ми стали друзями, з більшістю – у 
добросусідських відносинах. Запо-
рука цьому – постійний контакт. На 
мікрорайоні постійно працює моя 
громадська приймальня, яку щоміся-
ця відвідує понад 200 людей. Разом 
з помічниками ми намагаємося при-
ділити максимальну увагу кожному: 
вислуховуємо, пропонуємо варіанти, 
направляємо депутатські запити та 
звернення, контролюємо процес ви-
рішення проблеми. Крім того, з меш-
канцями ми зустрічаємося не лише в 
приймальні, але й на вулицях мікро-
району, я намагаюся особисто переві-
ряти всі заяви, що до мене надходять.

 

2Ви можете зазначити 
головні принципи 

вашої роботи?

Не обіцяти, не впевнившись у 
тому, що я це зможу зробити. Не спо-
стерігати, а діяти. Бути відвертим, на-
віть тоді, коли це може бути «гіркою 
таблеткою». 

3Що є особливого в 
мікрорайоні Нивки?

Громада. Потужна, дружня спіль-
нота, що неодноразово демонструва-
ла здатність діяти в одному напрям-
ку, згуртовано та цілеспрямовано. 
Знаєте, кожен район Києва в чо-

мусь схожий, є характерні для всіх 
проблеми – застарілий житловий 
фонд, недбала робота комунальни-
ків, дороги, що потребують ремонту 
і таке інше. Ми з командою посту-
пово все це вирішуємо і на сьогодні 
є чим звітувати. Водночас нам вда-
лося зробити те, чим ми насправді 
пишаємося – об’єднати людей. З 
цією метою працює створений нами 
родинний центр «Рідні Нивки», де 
займаються понад 3000 киян. Нара-
зі відбувається районна спартакіада 
«Родинні перегони», в якій беруть 
участь 50 сімей. Постійно діючими є 
Клуб цікавих зустрічей і Клуб мам, 
різноманітні курси і майстер-класи. 
Люди за декілька років звикли від-
почивати разом, спілкуватися, допо-

магати один одному. Ми заснували 
традицію проведення благодійних 
ярмарок, завдяки яким вдається до-
помогти людям, що потребують тер-
мінового лікування. Хочу зазначити, 
що у багатьох випадках ініціатива 
належить жителям, а я і моя команда 
виконуємо роль організаторів.

4Це рік, коли 
закінчується 

каденція, можете 
підвести попередні 
підсумки, що вдалося 
зробити?

Найбільше я радію тому, що вда-
лося зрушити з мертвої точки роботи 
з благоустрою у парках нашого мі-
крорайону. Нивки – унікальне міс-
це, в жодному районі Києва немає 
стільки зелених зон, де можна від-
почивати і насолоджуватися тишею, 
співом птахів, озерами. Нивчани до-
бре пам’ятають, у якому ганебному 
стані був парк «Веселка», зараз же 
там є освітлення, зручні дитячий і 
спортивний майданчики, футбольне 
поле, будують громадську вбираль-
ню. До речі, саме в цьому парку ми 
проводимо традиційні новорічні 
свята, які збирають тисячі киян що-
року. Крім цього, нещодавно облаш-
тували сквер «Верстатобудівний». 
Якщо раніше там ввечері було не 

надто зручно і безпечно, наразі люди 
мають змогу відпочивати скільки за-
манеться. І головне – надшвидкими 
темпами почали працювати над пар-
ком «Нивки», який я вважаю голов-
ною окрасою мікрорайону. Але довгі 
роки він лишався поза увагою ви-
конавчої влади, ми провели справді 
складну роботу, щоб змінити ситуа-
цію. За роки роботи в Київраді разом 
із членами Постійної комісії з питань 
екологічної політики й Управлін-
ням екології та природних ресурсів 
ми ініціювали створення та рекон-
струкцію багатьох парків і скверів по 
всьому Києву, де тепер із задоволен-
ням відпочивають люди. І продов-
ження роботи в цьому напрямку –  
один з моїх пріоритетів.

КОСТЯНТИН ЯЛОВИЙ:
НЕ СПОСТЕРІГАТИ, А ДІЯТИ!
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людей хвилює необхідність перейме-
нування вулиць. Спочатку необхідно 
вирішити такі важливі питання, як 
тепло взимку у квартирах, наявність 
водопостачання, своєчасний вивіз 
сміття. Безпека і якість життя киян, 
екологія міста – це, на мій погляд, 
головне. Нестача дитячих садочків та 
шкіл, відсутність соціального житла, 
безробіття, засилля наркотиків – такі 
проблеми повинні вирішуватися пе-
редусім. Це моя принципова позиція і 
моя команда підтримує мене в роботі 
у цьому напрямку.

8Як саме ви 
намагаєтеся 

боротися з 
переліченими 
проблемами?

Я здавна засвоїв принцип, що один 
в полі не воїн і навіть при величез-
ному бажанні, одна людина не може 
докорінно змінити стан речей. Тому 
я дуже відповідально ставлюся до 
людей, з якими працюю, моїх одно-
думців. За роки депутатства я позна-
йомився з багатьма небайдужими міс-
тянами, яким дійсно болять проблеми 
Києва і які всі сили кладуть на те, щоб 
він змінився на краще. Зібрати цих 
людей разом і працювати з ними над 
різними проєктами – це і є одна з моїх 
найбільших перемог. 

9Що може викликати 
інтерес у людей? 

Наразі спостерігається 
загальна пасивність.

Не можу це підтвердити. Лише за 
останній рік ми провели сотні заходів: 
толок, акцій проти реклами наркоти-
ків, лекторіїв і тренінгів, круглих сто-
лів з найрізноманітніших напрямків… 
А це залучення тисяч небайдужих 
киян. Крім того, я ініціював створен-
ня громадської екологічної органі-
зації «GreenTerra», волонтери якої 
розробили курси екологічних уроків 
для дітей різного віку та проводять 
їх у школах Києва. І відгук на цю ді-
яльність величезний! Я вважаю, що 
робота з дітьми – запорука успішно-
го майбутнього, тому ми з командою 

завжди приділяли цьому напрямку 
максимальну увагу. А ще зараз на ета-
пі розробки знаходиться дуже амбіт-
ний документ – Екологічна стратегія 
Києва. Сотні експертів, громадських 
діячів і просто активних киян збира-
ються на панельні дискусії зі своїми 
ідеями з метою відібрати найкращі з 
них та оформити в єдиний документ 
з чітким розумінням того, як і ким ко-
жен з пунктів має виконуватися і кон-
тролюватися.

10Назвіть три речі, 
які б ви прямо 

зараз хотіли змінити в 
Києві.

Найперше – хаотична і, на жаль, 
часто незаконна забудова. Я розу-
мію, що Київ, як мегаполіс, постійно 
зростає та розвивається, але ж це не 
привід наставити висоток на кож-
ному пустирі. Ми маємо достатньо 
прикладів цивілізованого вирішен-
ня цього питання, однак про це мало 
хто говорить, бо на слуху постійно 
нові «забудовні» скандали. А ще і 
забудовники, і міська влада часто 
забувають, що побудувати нові бу-
динки – це півділа, адже якщо вони 
підключені до старих зношених ко-
мунікацій, у місті рано чи пізно на-
стане колапс. Цьому також маємо 
приклади, на жаль. Не менш болю-
чою є проблема, яку всі кияни бачать 
щодня – засилля МАФів. Це те, що 
реально спотворює вигляд нашого 
міста. І рішення тут може бути одне –  

прозорі та чітко регламентовані 
правила розміщення, зовнішнього 
вигляду малих архітектурних форм 
та постійний контроль. Крім того, я 
хотів би змінити київські підходи до 
міського розвитку в цілому, зробив-
ши основний наголос на розвитку 
соціальної інфраструктури. Місто 
має бути комфортним для мешкан-
ців і для цього необхідні відповідні 
умови: достатня кількість дитячих 
садочків і шкіл, поліклінік і лікарень, 
зелених зон і закладів культури. 
Поки що такої гармонії в нас немає. 
Водночас все більше людей починає 
цікавитися урбаністикою і вимагати 
від міських очільників рішень на ко-
ристь громади. Сподіваюся, що цей 
діалог лише розвиватиметься і буде 
конструктивним. 

11Напередодні 
свята весни та 

жіночності, що б ви 
побажали?

Я впевнений в тому, що родина –  
це найважливіше, що є у житті. Я 
батько трьох дітей, хочу щоб вони 
жили у комфортному, безпечному 
європейському місті. Сьогодні мами 
стають у чергу до дитячих садочків, 
щойно народилося немовля. Хо-
четься, щоб ця ситуація змінилася. 
Бажаю здоров’я, що підтримується 
якісною медициною. Щастя від розу-
міння того, що є впевненість у своєму 
майбутньому. Весни у серці, щирих 
почуттів і багато радості!

5Що заважає, з 
якими труднощами 

зіткнулися?

Мабуть, не буду оригінальним, 
якщо скажу, що всі втомилися від не-
професійної роботи виконавчої вла-
ди. Є цікаві ініціативи, є конструк-
тивні пропозиції, є нагальні потреби, 
які не вирішуються роками. Чому так 
відбувається: через бюрократизм, чи 
просто сьогодні дефіцит кваліфікова-
них кадрів, а може все одразу. Але я 
спостерігаю, що сьогодні ми чи не за-
мінили функцію ЖЕКу та Керуючої 
компанії. Люди сподіваються на нашу 
допомогу, коли фактично зневірені в 
роботі тих, хто мусить вирішувати 
їхні проблеми відповідно до посадо-
вих обов’язків. 

6Депутатство – 
вельми цікавий і 

продуктивний період 
життя. Якщо коротко, 
чому навчилися?

Насамперед – відповідальності 
перед великою громадою. Бо зараз я 
маю думати не лише про себе, свою 
родину чи команду, а й про містян, які 
обрали мене своїм представником. 
Депутат не виступає від свого імені та 
не вирішує особисті питання, твоя мі-
сія – зробити кращим життя тих, хто 
в тебе повірив і прийшов на вибори 
віддати голос.

7Чимало депутатів 
Київради переїхали 

до столиці уже в 
свідомому віці. А Ви 
народилися в Києві?

Так, і я не прагну нікуди звідси їха-
ти. Моя родина живе в Києві, діти на-
вчаються тут у школі. Я вірю в те, що 
позитивні зміни настануть лише тоді, 
коли можновладці будуть відвідува-
ти районні поліклініки, лікуватися у 
міських лікарнях, а їхні діти навча-
тимуться в наших закладах освіти, а 
не десь далеко. Тоді рівень якості по-
слуг для населення стрімко виросте. 
Впевнений в тому, що менш за все 
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Замало залучити кошти на проведення капіта-
льних ремонтів, потрібен постійний контроль,

як з боку депутата, так і з боку громадськості. Знає-
мо приклади, коли роботи виконували неналежної 
якості. У таких випадках знаходимо важелі і приму-
шуємо підрядника переробляти брак за
власні кошти.

Костянтин Яловий

“ “
ЗВІТ ПРО ПОДАНІ ТА ВИКОНАНІ ПРОПОЗИЦІЇ РЕМОНТНИХ РОБІТ 
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ВИБОРЧОГО ОКРУГУ № 119 ЗА 2019 РІК

вул. Академіка Туполєва, 22В

вул. І. Турчина, 2А

вул. І. Турчина, 11А

вул. І. Турчина, 12

вул. Д. Щербаківського, 60Д

вул. Д. Щербаківського, 61Б

вул. Академіка Туполєва, 26/16 (1 під’їзд)

Облаштування спортивних майданчиків

Реконструкція ліфтів

РОЗПОРЯДНИК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
КП «КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ»

вул. Салютна, 6

вул. Салютна, 6

Капітальний ремонт покрівлі

Капітальний ремонт інженерних мереж

СПІВФІНАНСУВАННЯ

вул. Д. Щербаківського, 60Б

вул. І. Турчина, 4

вул. Д. Щербаківського, 63

вул. Д. Щербаківського, 61

вул. Салютна, 13

вул. І. Турчина, 1/15

вул. Стеценка, 1 (3, 4 під’їзди)

вул. Краснодарська, 45

Капітальний ремонт покрівлі

Капітальний ремонт інженерних мереж

Капітальний ремонт сходових клітин

Заміна вікон

Капітальний ремонт водостоків

РОЗПОРЯДНИК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
КП «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ»

вул. Толбухіна, 3

вул. Д. Щербаківського, 68А 
(5, 6 під’їзди)

Капітальний ремонт теплових мереж

РОЗПОРЯДНИК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

Капремонт аварійної ділянки 
теплових мереж вул. Баумана, 60

Капітальний ремонт інженерних мереж

Капітальний ремонт покрівель

РОЗПОРЯДНИК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ, 

АРХІТЕКТУРИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РДА

вул. Краснодарська, 45

вул. Академіка Туполєва, 20

вул. Д. Щербаківського, 68А

вул. І. Турчина, 1/15

вул. Салютна, 25

вул. Д. Щербаківського, 61А

вул. Д. Щербаківського, 61

Капітальний ремонт асфальтового 
покриття прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів

РОЗПОРЯДНИК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РДА

вул. Краснодарська, 47/1

вул. Саратовська, 14/9

вул. Стеценка, 11

вул. Стеценка, 9

вул. Академіка Туполєва, 20

вул. І. Турчина, 11А-13А

вул. Д. Щербаківського, 62

вул. Д. Щербаківського, 62А

вул. Д. Щербаківського, 63, 63Б

вул. Д. Щербаківського, 72
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Насамперед я хочу сказати, що наша історія 
складна, але щаслива. Проте тоді, коли з нами 
сталася біда, було важко повірити, що все налаго-
диться. Після аварії і я, і Олексій були прикуті до 
ліжка і лікарі прогнозували, що це назавжди. Це 
дуже боляче і страшно. Ми обидва в лікарні, по-
переду безліч операцій, надій вкрай мало, вдома 
лишилася неповнолітня донька, а коштів немає. 
У той момент ми навіть подумати не могли, скіль-
ки людей відгукнеться на нашу біду. Ми виклали 
пост на фейсбуці з проханням допомогти. Але ж 
ми чудово розуміли, яке зараз життя і як важко 
людям доводиться заробляти, тому не дуже розра-
ховували на допомогу. Нам не було на кого споді-
ватися, адже ми на той момент були абссолютно 
непрацездатними, а на лікування потрібні були 

величезні кошти. 
Одним з перших відгукнувся та прийшов на 

допомогу Костянтин Яловий зі своєю командою. 
З того часу почалася наша справжня дружба. Кос-
тянтин, будучи депутатом і маючи безліч справ, 
знаходив час і для організації заходів, спрямова-
них на допомогу, і для моральної підтримки, і, звіс-
но, допомагав сам. З його ініціативи були проведе-
ні благодійні ярмарки, лекції, нивчани приносили 
на продаж власні речі та поробки. І все для того, 
щоб ми одужали! Це було неймовірно! Ми з Олек-
сієм просто не мали права підвести всіх людей, які 
так за нас переживали. Завдяки всім небайдужим 
почався наш довгий і болісний шлях відновлен-
ня. Ми вчилися заново ходити, жити з постійним 
болем, чекати від операції до операції та радіти 

маленьким перемогам. А вони були! Перше вста-
вання з ліжка, перша прогулянка без інвалідного 
візка, зняття апарату з ніг. Ми почали повертатися 
до життя. 

А через півтора роки після аварії здійснилася 
наша мрія – за підтримки Костянтина Ялового 
ми відкрили невеликий бізнес – студію тату та 
манікюру. Ми хотіли цього і до аварії, але тоді це 
здавалося чимось недосяжним. Тепер ми намага-
ємося жити звичайним життям і продовжуємо 
відновлюватися. Ми щиро вдячні всім, хто нас 
підтримав, допоміг у складний час. Ми дуже до-
бре знаємо, наскільки це важливо, тому тепер теж 
стараємося завжди брати участь в благодійних ак-
ціях. Адже в часи скрути дуже цінно знати, що ви 
не одні!

Наші сусіди Катерина та Олексій два роки назад потрапили в страшну аварію. Коли вони переходили 
дорогу, їх на шаленій швидкості збила автівка. Лікарі давали невтішні прогнози, однак разом з Катею і 
Льошею за їхнє здоров’я почав боротися чи не весь мікрорайон. І зараз, коли найстрашніше вже позаду, 
Катерина розказала про довгий шлях відновлення та перемоги й радості своєї родини.

ПІДТРИМКА РЯТУЄ!

На прикладі Катерини та Олексія я побачив
надзвичайну трансфорацію мешканців мікро-

району Нивки. З просто індивідів постала справж-
ня громада, яка готова була пліч-о-пліч боротися 
за одужання незнайомих людей. З того часу ми 
зробили благодійні ярмарки та акції традиційними і 
щоразу вони об’єднують все більше людей. Разом 
ми змогли допомогти десяткам важко хворих і про-
довжуємо це робити. Підтримка таких талановитих, 
щирих та небайдужих сусідів вкрай важлива 
в процесі одужання. 

Костянтин Яловий

“

“

Програма економічного та соціального розвитку
міста Києва на 2020 рік по мікрорайону «Нивки»

ДЕПУТАТСЬКИЙ ФОНД (2019 РІК)

Житлово-комунальне
господарство
14 713 000 грн

Матеріальна допомога
1 500 000 грн

Благоустрій
1 500 000 грн

Охорона здоров’я
583 000 грн

вул. Д. Щербаківського, 60Д

вул. Д. Щербаківського, 61Б

вул. Д. Щербаківського, 72  
вул. Стеценка, 5

Поточний ремонт дитячого майданчика

296
громадян 
отримали
матеріальну 
допомогу

81 %

8 %

8 %

Основні напрямки:3 %



Звіт20196

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ: ВУЛ. САЛЮТНА, 4А ТЕЛЕФОН: (044) 5-999-555

В якийсь момент свого життя я усвідомив, 
що так само, як і тисячі інших людей, відпо-
відаю за стан довкілля Києва. І тому не можу 
сидіти склавши руки, а маю діяти, щоб зроби-
ти екологію столиці кращою. 

Як депутат Київради я роблю все від себе 
залежне, аби територія нашого міста стала 
більш зеленою й приємною для життя: разом з 
усіма небайдужими висаджуємо дерева, здійс-
нюємо прибирання територій, а у Київській 
міській раді я ініціюю проєкти рішень, в тому 
числі – щодо створення нових зелених зон. 

Але екологія – це не лише відповідальність 
влади, вона починається з кожної людини. З 

кожного, хто сортує хоч один вид сміття і здає 
його на переробку. З кожного, хто не палить 
восени листя. З кожного, хто, йдучи в мага-
зин, бере багаторазову сумку й не купує одно-
разовий поліетиленовий пакет. 

У моїй родині першим «екологічним» кро-
ком став роздільний збір сміття. Спершу це 
було непросто, але зараз вже стало доброю 
звичкою. Заразом намагаємось раціонально 
використовувати воду, газ та електроенергію, 
не продукувати зайвих відходів. 

Давайте разом відчувати відповідальність 
за майбутнє нашого рідного Києва та робити 
його кращим! 

Головна причина забруд-
нення довкілля – це діяль-
ність людини. Звісно, ми 
завжди будемо впливати 
на природу, але шкідливий 
вплив можна зменшити, якщо 
діяти за певним стратегічним 
планом. 

Саме тому голова постій-
ної комісії Київради з питань 
екологічної політики Костян-
тин Яловий ініціював розроб-
ку Екологічної стратегії Киє-
ва на 2020-2030 роки. В цьому 
документі будуть прописані 
екологічні проблеми Києва та кон-
кретні кроки для їх вирішення. Ми 
не вигадуємо велосипед, подібні стра-
тегії діють в найбільших мегаполісах 
світу – Ванкувері, Копенгагені, Осло, 
Лондоні та інших. 

«Протягом останніх десятиліть 
Київ розвивається дуже динамічно: 
населення збільшується, кількість 
транспорту зростає, а площа зеле-
них насаджень стрімко зменшується. 
Тому зараз, щоб зупинити екологіч-
ний колапс, необхідно сформулювати 
ключові завдання природоохоронної 
галузі та обрати стратегічні механіз-
ми їх досягнення», – розповів Кос-
тянтин Яловий.

В екостратегії – шість напрямів: 
«Вода», «Повітря», «Освіта і наука», 
«Екологічна безпека», «Зелені зони 
та біорізноманіття» і «Відходи». За 
кожним напрямом створять план по-
зитивних змін відповідної складової 
довкілля Києва. 

Пересічні кияни щодня зіштовху-

ЕКОЛОГІЯ – ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОЖНОГО КИЯНИНА

У СТОЛИЦІ РОЗРОБЛЯЮТЬ 
ЕКОЛОГІЧНУ СТРАТЕГІЮ
Київ – велике, гарне та мальовниче місто. Однак з 
кожним роком ми все більше відчуваємо небезпеку. 
Щоб скупатися в озері, подихати свіжим повітрям чи 
випити чистої води, потрібно їхати за межі міста, адже 
у столиці – «мертві» водойми, загазовані вулиці та 
сумнівної якості «напій» з-під крану. І все це – щодня й 
на кожному кроці!

Цього року у Києві метеозима так і не настала. 
Впродовж трьох зимових місяців ми спостерігали, 
як йдуть дощі, світить тепле сонце, оживають 
комахи й пробивається зелена трава.

Така незвична зима, з одного 
боку, приємна, адже можна заоща-
дити на комунальних платежах. З 
іншого – це тривожний симптом 
глобальної кліматичної кризи, що 
може боляче вдарити по здоров’ю 
людей та всій економіці країни. 

Через високі температури 
постраждає велика частина вро-
жаїв, зокрема, зернових. Ціна на 
хліб може істотно підвищитись 
в наступному році. Тепла погода 
взимку спричинила сильний спа-
лах грипу. А влітку минулого року 

багато киян мали проблеми зі 
здоров’ям через нестерпну спеку. 
Причина – глобальне потепління 
та зміна клімату. 

20 листопада 2019 р. вперше в 
Україні відбулась міжнародна еко-
логічна акція 24 Hours of Reality. 
На запрошення команди Костян-
тина Ялового до Києва приїхали 
експерти екологічного руху The 
Climat Reality Project, який засну-
вав екс-віце-президент США Аль-
берт Гор. Гості показали вражаючу 
презентацію про зміну клімату: 
чому вона виникає, як впливає на 
планету, безпосередньо на Україну 
та на кожного з нас. 

Глобальне потепління поча-
лося через інтенсивну діяльність 
людини. Промислові підприєм-
ства, транспорт, побутові прила-
ди виділяють так звані парникові 
гази. Земля перетворює енергію 
сонячного світла в інфрачервоне 
випромінювання, що виходить 
від планети в космос. А парнико-
ві гази ускладнюють цей процес і 
в результаті температура біля по-
верхні Землі зростає.

Однак ці негативні зміни мож-
на зупинити спільними зусиллями 
людства. На рівні держав потрібно 
інтенсивніше розвивати «зелену» 
енергетику – вітрову чи сонячну. 
Кожен із нас теж може зробити 
свій внесок, наприклад, заощаджу-
вати воду, газ та електроенергію, 
більше користуватись громад-
ським транспортом, не продукува-
ти зайвих відходів та відмовитись 
від спалювання листя.

ЗМІНА КЛІМАТУ – ЦЕ 
ПРО КОЖНОГО З НАС

Зміна клімату – це 
про кожного з нас.

І якщо не почати діяти зараз, 
ми втратимо наше майбутнє. 
Я дуже хочу, щоб кожен з 
тих, хто був на презентації, 
розповів про реальні про-
блеми клімату своїм друзям, 
колегам та рідним. Щоб ми 
всі змінили свої звички на 
більш екологічні, а заразом 
з тим змінили й
світ навколо.

Костянтин Яловий

“

“
Протягом 5 останніх років я очолюю постійну комісію Київської міської ради з питань екологічної політики. 
Комісія відповідає за розгляд питань, що пов’язані із захистом довкілля. За освітою я не еколог, але співпрацюю 
з фахівцями та прислухаюсь до їхньої думки. Наше спільне завдання – зробити Київ комфортним і екологічно 
безпечним для здоров’я його мешканців та майбутніх поколінь.

ються з екологічними проблемами і 
чудово їх знають та розуміють. Тому 
мешканці міста максимально долуче-
ні до формування Екологічної стра-
тегії. Разом з експертами вони пра-
цюють у форматі робочих груп, які 
створюють пропозиції, що увійдуть 
до фінального документу. 

Після узагальнення пропозицій 
над екостратегією попрацюють фахів-
ці, а остаточний її варіант буде сфор-
мований у вересні цього року. 

І тоді настане найвідповідальні-
ший етап – підтримка депутатським 
корпусом і голосування за Екологіч-
ну стратегію Києва міською радою. В 
разі її ухвалення, вона стане екологіч-
ним путівником для нашої столиці. І 
ми поступово, крок за кроком, будемо 
наближатися до сучасного, але чисто-
го міста, де в дворі й на вулиці будуть 
зелені насадження, на кухні з-під кра-
ну тектиме безпечна вода, а легені 
щодня вдихатимуть прозоре повітря 
без шкідливих домішок. 
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Ландшафтні
заказники

Труханів острів. Донедавна ця 
територія не мала заповідного ста-
тусу. Минулого року за ініціати-
ви Костянтина Ялового острови 
Міжмостний та Труханів отрима-
ли статус ландшафтного заказника 
місцевого значення. Загальна їх пло- 
ща – більше 274 тисяч гектарів.

Аналогічний статус отримав ланд-
шафтний заказник «Осокорківські 
луки» з територією 148 гектарів. Він 
має величезне значення для збере-
ження різних видів птахів, адже над 
заказником проходить їх міграційний 
коридор, і саме тут птахи зупиняють-
ся на відпочинок.

А зовсім нещодавно Київрада ухва-
лила рішення по оголошенню заказ-
ником території «Золотий ліс» у Пу-
щі-Водиці загальною площею понад 2 
тисячі гектарів. Заказник цей і справді 
«золотий», адже на його території ро-
стуть двохсотрічні сосни та найбільші 
в Києві зарості рідкісної конвалії трав-
невої. Тут також мешкають 6 видів ме-
теликів, занесених до Червоної книги і 
все ще можна зустріти зовсім не місь-
ких тварин – лося, козулю чи оленя.

Нагадаємо, що статус ландшаф-
тного заказника дуже важливий для 
збереження природи. Він забороняє 
рубки та пошкодження дерев, полю-
вання, розведення вогнищ. Тобто ті дії, 
які шкодять унікальному ландшафту.

Зелені зони

Місто – це великий організм, а зе-
лені зони – його легені. Вони не лише 
очищують повітря та поглинають шум, 
але й сприяють подоланню стресів й 
психологічному здоров’ю людини. 

Дослідження свідчать, що 20 
хвилин, проведених в парку чи лісі, 
допомагають здолати стрес, який є 
неодмінним супутником міського 
життя.

Хоча близько 67% території Киє-
ва вкривають зелені зони, але багато з 
них не мають природоохоронного ста-
тусу. Як результат, за деревами ніхто 
не доглядає, а іноді парки та сквери 
навіть «приватизують» забудовники.

Протягом останніх 5 років більше 
800 гектарів столичної землі отрима-
ли заповідний статус. Це – 32 парки, 
373 сквери. Тепер вони мають офіцій-
ний захист, тож їх забудова карати-
меться законом.

Зараз контролювати збереження 
зелених зон стало простіше, адже для 
них створений електронний реєстр. Він 
виглядає, як звичайна мапа, на якій ок-
реслені межі зелених територій і кожен 

киянин може перевірити, який статус 
має ця зона, яка її адреса, яка площа. 

Завод «Радикал»

Підприємство «Радикал» – одне 
з найнебезпечніших для киян. За ос-
танніми перевірками взимку рівень 
забруднення його території ртуттю 
перевищує гранично допустиму нор-
му в 4-16 разів, а влітку – у 40 разів. 
Існування такого токсичного об’єк-
ту в столиці – надзвичайна загроза. 
Ртуть, її пари та сполуки дуже отруй-
ні, вони уражають нервову систему, 
а концентрований вплив загрожує 
життю людини.

Щоб зрушити процес очищення 
території «Радикалу», Костянтин 
Яловий входив до Тимчасової кон-
трольної комісії Київської міської 
ради щодо вивчення ситуації, що 
склалася на території заводу. Комісія 
детально вивчила ситуацію та визна-
чила заходи, які потрібно провести 
насамперед.

Найважливіше – це здійснити 
демеркуризацію (утилізацію ртуті з 
«Радикалу») підприємства. Зараз об-
говорюється, скільки це коштуватиме 
і хто може реалізувати цей проєкт. 

Необхідно вино-
сити це питання на 
рівень державної вла-
ди. Верховна Рада та 
уряд мають постійно 
тримати ситуацію на 
контролі й допомага-
ти Києву, адже «Ради-
кал» – це небезпечний 
об’єкт, що загрожує 
національній безпеці. 
Недарма фахівці нази-
вають його київським 
«Чорнобилем».

5 РОКІВ НА ЗАХИСТІ ЕКОЛОГІЇ
Обладнання, що пла-
нують встановити у 

Києві, не виділятиме додат-
кових запахів, не шуміти-
ме та споживатиме мінімум 
енергії. Така установка до-
поможе не лише боротись з 
сезонним спалюванням ли-
стя, але й дозволить виро-
бляти екологічний вид 
пального – біогаз.

Костянтин Яловий

“

“

 Біогазова установка

Щоосені київське повітря напов-
нюється смородом від спалювання ли-
стя. У диму, який виділяється під час 
горіння, містяться канцерогени – спо-
луки, що, зокрема, спричинюють ви-
никнення онкологічних захворювань. 
Разом з листям нерідко палять і сміт-
тя, яке при згорянні насичує повітря 
важкими металами. 

Але є шлях, як зробити сухі росли-
ни корисними для міста. Наразі ство-
рюється проєкт з будівництва уста-
новки, що перероблятиме листя, траву 
та гілки у біогаз та добриво. Отрима-
ний біогаз генеруватиме електрику, її 
можна буде або подавати в електроме-
режу за «зеленим тарифом», або вико-
ристовувати для виробництва тепла.

Зменшення використання
пластику

Пластикове сміття розкладається 
у природі сотні років. Воно перетво-
рюється на маленькі частинки, які за-
бруднюють ґрунт, воду і повітря.

Тому боротьба з пластиком у Киє-
ві – це пріоритет і потрібно робити 
послідовні кроки до зменшення кіль-
кості пластикових відходів. 

Постійна комісія Київради з пи-
тань екологічної політики на чолі з 
Костянтином Яловим підготувала і 

направила рішення Про звернення 
до Верховної Ради щодо обмеження 
обігу поліетиленових пакетів. Далі 
Костянтин Яловий розробив рішення 
рекомендувати торгівельним мережам 
обмежувати продаж поліетиленових 
пакетів і пропонувати покупцям аль-
тернативу. На сьогодні депутатами 
Верховної Ради підготовлено відпо-

відний законопроєкт. Чекаємо на його 
прийняття у другому читанні. 

А нещодавно у Києві Костянтин 
Яловий організував круглий стіл з 
представниками найбільших торго-
вих мереж столиці, експертами, еко-
логами, активістами, управлінцями. 
Учасники обговорювали, як зменшити 
використання пластику, чим його за-
мінити і як швидко це можна зробити. 
На круглому столі підприємці розпо-
віли про свої досягнення в цій сфері та 
з якими труднощами зіштовхуються. 

Цей захід – перший крок до очи-
щення Києва від засилля пластику 
та до кращої екології нашого міста. 
Думки, якими поділились учасники, 
допоможуть міській владі ухвалити 
правильні рішення. 

Гуманне поводження
з тваринами

Київ – це велика екологічна систе-
ма, і міські тварини – її частина. Коти 
та собаки – живі створіння, їх життя 
потрібно берегти та цінувати.

Саме тому в червні 2017 року Київ- 
рада ухвалила рішення, яким забо-
ронила безпідставний вилов тварин. 
Цим рішенням комунальникам забо-
ронили замуровувати отвори в під-
валах та горищах разом з котами, які 
виконують свою природну функцію 
по відлову мишей та щурів.

 Сподіваємося, що подальші рішен-
ня влади сприятимуть озелененню та 
очищенню Києва. Але треба діяти й 
самим! Наша спільна повага до при-
роди, відмова від пластику, висадка де-
рев, прибирання після себе сміття – це 
внесок кожного в екологічне майбутнє 
Києва. 
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Нація базується на фундаменті – знанні іс-
торії та культури. На жаль, багато з оточуючих 
забули, що наша сила в традиціях та щирій любо-
ві до Батьківщини – патріотизмі. Однак традиції 
треба плекати і бережно передавати з покоління 
в покоління, навчати дітей шанобливому став-
ленню до своїх пращурів і свого походження. 
Тільки тоді в нас буде успішна країна! А зараз 
складається враження, що відбувається тоталь-
не викорчовування нації. Усім свідомим людям 
варто пам’ятати, що нас формує особлива суб- 
станція – національна душа, яка є сукупністю 
характерних особливостей краю. Цю душу ми не 

можемо побачити, але можемо відчути: в пісні, 
в обрядах, в художніх образах. Це щось рідне та 
близьке для кожного українця. 

Любити Україну – вірити в її майбутнє, пра-
цювати на благо. А для цього потрібно шукати 
істину, нарощувати в собі мудрість і триматися 
разом. Бо лише в єдності наша велика сила. А за-
раз телебачення захопило мізки багатьох людей і 
вони не шукають, не цікавляться, а лише спожи-
вають те, що вигідно якійсь з груп можновладців. 
Все це набагато страшніше, ніж зовнішній ворог. 
Адже ми починаємо знищувати себе зсередини. 
На жаль, зараз «час Іуд», які продаються за де-
кілька срібняків і не думають про благо країни. 

Київ – це святе місце, що повсякчас напов-
нює силою та енергією, примушує душу співати, 
а серце – радіти. Треба лише вміти відчути. А зро-
бити це стає все важче, бо ж у вирі повсякденних 
турбот і перегонів люди забувають відкрити сер-
це для любові та добра. 

У сучасному Києві для очей і для душі немає 
розкоші. Більшість новобудов спотворює вигляд 
нашого міста, неначе паразити, що всмокталися в 
прекрасне тіло. Вони будуються як шпаківниці, 
які при найменшому катаклізмі складуться, мов 
картонні. Ні краси, ні зручності. Суцільний нес-

мак і депресія… А має бути багато зелені, квітів, 
барв! Щоб хотілося жити, співати та нести в цей 
світ радість. 

Всі ми – творці, і створені Богом для краси 
та для щастя. Наші таланти передаються через 
рід, тому здавна чистоту роду берегли та плека-
ли. Голос – це дар Божий, за яким потрібно до-
глядати, як за дитинкою. І талант дається Богом 
для виконання місії, а не для заробляння грошей. 
Тому для мене найтяжче – це коли я не можу ви-
конувати свою місію, коли не співаю. А пісня для  
мене – це квінтесенція всього життя.

Головне – вірити в майбутнє та не падати ду-
хом, щиро ставитися до людей, любити життя 
і свою країну, зберігати традиції та виховувати 
дітей щасливими й допитливими. Вірю, що ми 
здолаємо всі негаразди, бо наш дух сильний і 
загартований! 

Народна артистка, творчість якої любить чи не кожен українець, 
почесна громадянка Києва, душа нації та берегиня давніх традицій 
поділилася з нами власним баченням шляху України до успішної 
держави та ставленням до сучасного Києва.
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