
ШАНОВНІ КИЯНИ,  ДРУЗІ ТА СУСІДИ! 

Для мене велика честь і відповідальність бути 
Вашим депутатом і захищати наше рідне місто. Я 
вважаю своїм обов`язком прозвітувати перед Вами 
про результати своєї роботи за ці чотири роки.

Я гордий тим, що народився і мешкаю в Києві і 
маю змогу разом з Вами відстоювати київські тра-
диції та творити сьогодення нашої країни.

Десять років тому ми створили громадський рух 
«КИЯНИ РАЗОМ», який об’єднав патріотів міста 
для захисту прав киян на гідне життя. 

Вперше я став депутатом Київради у 2014 році 
після Революції Гідності. Перемога на виборах 
дісталася нелегко, фальсифікатори-пройдисвіти 
спробували вкрасти голоси. Тоді нам разом вдало-
ся відстояти перемогу і визволити центр Києва від 
депутатів-гречкосіїв, організаторів антимайданів. 

Ми довели, що центральний район Києва по-
винні представляти його мешканці, захисники ки-
ївських традицій. Лише частину нашого міста вда-
лося звільнити від впливу депутатів сумнозвісної 
«молодої» команди, які завдяки підкупу отримували 
свої мандати, а не за високі морально-етичні прин-
ципи. Я став єдиним депутатом від Печерська, який 
проживає на окрузі, де був обраний депутатом. 

Ми змусили владу рахуватися з думкою киян 
і довели, що активна позиція громади і кожного 
мешканця – це єдиний шлях до наведення порядку 
в  нашому домі. 

Я ніколи не хотів бути пересічним депутатом, 
який лише вішає листівки про «добрі» справи та 
замінює лавки на дитмайданчиках. Це обов`язок 
кожного депутата, його депутатський мінімум. Пер-
шочерговим для мене є збереження київських тра-
дицій та захист права киян на комфортне життя.  

Скандальна забудова Києва без врахування 
думки громади змусила мене стати єдиним депу-
татом Київради XII скликання, котрий відмовився 
голосувати за земельні питання.

Ми  зберегли від забудови Печерську площу та 
Печерський ринок, завадили будівництву хмарочо-
су на місці кінотеатру «Зоряний» та повернули в 
комунальну власність вкрадений фонтан біля ньо-
го, перешкодили забудові стадіонів легендарного 
заводу «Арсенал» та Київського національного 
університету технологій та дизайну, врятували Бу-
динок іподрому на вулиці Омеляновича-Павленка. 

Стає теплішим і затишнішим життя на Печер-
ську. В моєму виборчому окрузі, єдиному у мі-
сті, замінено вікна майже у всіх будинках на нові,  
енергозберігаючі. Відремонтовано багато під’їздів. 

ЯРОСЛАВА ДІДЕНКА



Наші школи та дитячі садочки 
отримали теплі фасади та ста-
діони зі штучним покриттям. Ре-
монтуються лікарні, поліклініки 
та пологові будинки. У дворах 
оновлено більшість дитячих май-
данчиків і встановлено спортивні 
воркаути.

Спільними зусиллями нашої 
команди відроджено традицію 
проведення родинних свят на Пе-
черську. Щороку ми разом свят-
куємо Новий рік, Масляну та зу-
стрічаємося на святах у дворах. 

Зроблено багато. Але мені, як 
члену оргкомітету Майдану, бо-
ляче спостерігати, що не все, за 
що ми боролися, здійснилося. 
Тисячі патріотів України віддали 
своє життя за очікувані рефор-
ми і майбутнє нашої держави. 
Продовжується війна на Донбасі, 
країна періодично здригається 
від гучних корупційних сканда-
лів. Залишається низьким рівень 
зарплат та пенсій, болючою є від-
сутність роботи. Разючою є не-
відповідність якості комунальних 
послуг тарифам, зростання цін, 
корупція та недостатня захище-
ність людей. Попереду нас чекає 
багато роботи.

Вдячний  Вам за довіру і під-
тримку  у боротьбі  за наше гідне 
життя у нашому рідному місті. 

Запрошую всіх патріотів Ки-
єва до спільної роботи. Я вірю, 
що об`єднавшись ми захисти-
мо Україну і зробимо рідний Київ 
комфортними для життя! 
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ЗА ПІДТРИМКИ ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ЯРОСЛАВА ДІДЕНКА  
«ПРОГРАМОЮ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ м. КИЄВА НА 2018 РІК»  
БУЛИ ПЕРЕДБАЧЕНІ  І ПРОВЕДЕНІ НАСТУПНІ 
РОБОТИ НА ПЕЧЕРСЬКУ:

Щиро Ваш,  
Ярослав  
Діденко

ЗАМІНА ВІКОН 
• пров. Бутешев, 14;
• пров. Інженерний, 4;
• вул. Левандовська, 8/15-Б;
• вул. Івана Мазепи, 12;
• вул. Московська, 15;
• вул. Московська, 29-Б;
• вул. Гусовського, 2 ;
• Кловський узвіз, 10;
• Кловський узвіз, 12;
• Кловський узвіз, 12-А;
• вул. Цитадельна, 9;

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 
СХОДОВИХ КЛІТИН:
• вул. Л. Первомайського, 4;
• вул. Л. Первомайського, 5;
• вул. Панаса Мирного, 11;
• вул. Московська, 15;
• пров. Микильський, 1/25;
• вул. М. Омеляновича-Павленка, 19;
• вул. М. Омеляновича-Павленка, 19-А;
• вул. Рибальська, 13;
• вул. О. Копиленка, 3;
• вул. О. Копиленка, 3- А;
• вул. Івана Мазепи, 11-А;
• вул. Євгена Гуцала, 4;
• вул. Московська, 17/2;
• вул. Московська, 5/2;
• пров. Микільський, 1/25;
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КАПІТАЛЬНИЙ  
РЕМОНТ  
ПОКРІВЕЛЬ
• Кловський узвіз 14-Б;
• Кловський узвіз 15;

РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО 
ПОКРИТТЯ У ДВОРАХ БУДИНКІВ

• Кловський узвіз, 20;
• вул. М. Омеляновича-Павленка, 19,19-А;
• вул. Гусовського, 2;
• вул. Леоніда Первомайського, 4;
• вул. Леоніда Первомайського, 5;
• тротуар вул. Кловський узвіз, 14-18;

• вул. Мечникова, 10/2;
• вул. Л. Первомайського, 4;
• вул. Л. Первомайського, 7;

• вул. Генерала Алмазова, 9;
• вул. Генерала Алмазова, 2, 4;
• вул. Московська 37/2;
• вул. Панаса Мирного, 11;

• вул. Панаса Мирного, 20;
• вул. М. Омеляновича-

Павленка, 19-А;

ОБЛАШТУВАННЯ  
ДИТЯЧИХ  
МАЙДАНЧИКІВ

ОБЛАШТУВАННЯ  
СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ 
«WORKOUT»

• Реконструкція з прибудовою до будівлі Києвопечерського ліцею №171 «ЛІДЕР»

• Спеціалізована школа №89 – ремонт спортивного майданчику та  заміна вікон;

• Школа №90 – ремонт спортивного майданчика;

• Гімназія №109 - ремонт спортивного майданчика та заміна вікон; 

• ДНЗ №205 – ремонт і утеплення фасаду;

• Школа № 134 – заміна вікон та облаштування безбар’єрного середовища;

• Печерська гімназія №75  – облаштування безбар’єрного середовища;

• ДНЗ №653 – ремонт приміщень;

• ДНЗ №1 – ремонт та облаштування навісів, ігрових та спортивних майданчиків, 

заміна вікон;

• ДНЗ №457 – ремонт та облаштування тіньових навісів, ігрових та спортивних 

майданчиків;

• ДНЗ №378 – ремонт та облаштування тіньових навісів, ігрових та спортивних 

майданчиків, заміна вікон;

• Палац дітей та юнацтва Печерського району – ремонт приміщень спортивних 

секцій та творчих гуртків: реставрація басейну «Зорі та сузір’я» з фонтаном; за-

міна та комп’ютерної техніки та оргтехніки; придбання сценічних костюмів; онов-

лення гардеробної зони та меблів; ремонт лабораторій.

ОСВІТА
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ЗАМІНА СТАРИХ ПОШТОВИХ СКРИНЬОК 
НА НОВІ ЗА АДРЕСАМИ:
• вул. Московська, 29, 29-А, 29-Б, 24, 5/2-Б, 15;
• вул. Григорія Царика, 5;
• вул. Гусовського, 12/7;
• вул. Печерський узвіз, 17;
• пров. Хрестовий, 6, 8/9
• вул. Левандовська, 8/15-Б;
• пров. Бутишев, 14, 19, 21/17;
• вул. Івана Мазепи, 4/6;
• пров. Іпсилантієвський, 1;
• вул. Лаврська, 4-Б, 4-В;
• вул. Рибальська, 13

ОРГАНІЗОВАНО  
ТА ВЗЯТО УЧАСТЬ  
У ЗБОРАХ  
МЕШКАНЦІВ 
27-МИ БУДИНКАХ:

• вул. Левандовська, 5, 14;
• вул. Григорія Царика, 5;
• вул. Печерський узвіз, 6, 8, 10;
• вул. Леоніда Первомайського,  

3,  4, 5, 7-А, 9-А
• вул. Рибальська, 3;
• вул. Івана Мар`яненка, 7, 14,
• вул. Різницька, 11; 11-Б
• вул. Івана Мазепи, 3; 7, 9, 11-А
• пров. Микільський, 1/25;
• вул. Мечникова, 8; 7-А, 10/2
• вул. Гусовського, 2;
• вул. Кловський узвіз, 20;
• вул. Панаса Мирного, 11;

ДЕПУТАТСЬКИЙ ФОНД 2018 РОКУ 
СПРЯМОВАНО НА ПІДТРИМКУ МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ САДОЧКІВ, ШКІЛ ТА ОРГАНІВ 
САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ПЕЧЕРСЬКА:

• ДНЗ №653, ДНЗ №378 – дитячі ліжка;
• ДНЗ №632 – килимове покриття для ігрових кімнат;
• ДНЗ №241 – дерев`яні стільці;
• ДНЗ №1 - килимове покриття для ігрових кімнат;
• Школа №134 - будівельні матеріали для ремонту класів  

та килимове покриття; 
• Школа №89 – парти та стільці.
• Школа №109 - парти і стільці з регулюванням, 

інтерактивні дошки;
• ОСН «Злагода» - меблі та персональний комп’ютер.

• Відновлено сквер біля станції метро «Кловська»;
• Відремонтовано приміщення Київського пологового будинку №1.
• Надано матеріальну допомогу малозабезпеченим верствам населення надана 

для 111 громадян.
• 78 осіб отримали матеріальну допомогу за міською цільовою програмою «Тур-

бота. Назустріч Киянам» за поданням Ярослава Діденка.
• Депутатськіх звернень та запитів направлено: 424.
• Проведено особистих прийомів громадян: 320
• Громадяни, які звернулися до громадської приймальні Ярослава Діденко: 1136
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Надруковано на власному обладнанні. Наклад: 1000 прим.


