Депутат київської міської ради

Іван картавий

Краще один раз
замінити, ніж сто
разів ремонтувати:
на Лісовому
встановлено нові
ліфти
стор. 6

Встановлення
нових дитячих
майданчиків
стор. 2

Асфальтування
прибудинкових
територій
стор. 3

СПЕЦВИПУСК 2018

Арифметика
будівництва школи
стор. 7

2

Встановлення нових дитячих майданчиків

На Лісовому масиві та у сели
щі Биківня катастрофічно бракує
безпечних та придатних до ви
користання дитячих майданчи
ків, яких потребують молоді сім’ї.
Саме тому прихід осені ознаме
нувався відновленням та встанов
ленням дитячих ігрових комплек
сів у Деснянському районі міста
Києва. Чіткі і злагоджені організа
ційні дії команди на чолі з депута
том Київської міської ради Іваном
Картавим дали можливість швид
ко та якісно провести монтажні
роботи і в найкоротші строки об
лаштувати новими ігровими еле
ментами визначені заздалегідь
території дитячих майданчиків.

Таким чином, новими ігрови
ми елементами: гірками, гой
далками подвійними, гойдалка
ми-балансирами та дитячими
пісочницями було облаштовано
майданчики за адресами: вул. Бра
тиславська, 10, вул. Матеюка, 13,
вул. Мілютенка, 14-а, вул. Бра
тиславська, 18-б, вул. ШоломАлейхема, 10-а, вул. Маршала
Жукова, 19 та вул. Путивльська, 40–42.
З нагоди відновлення ігрового
простору, щосуботи своєю ціка
вою програмою з музичним супро
водом та проведенням веселих
конкурсів з подарунками, гостей
розважали
клоуни-аніматори.
На радісні події завітали більше
сотні діточок, а в загальному до
святкування долучилось більше
трьохсот мешканців мікрорайону.
Під веселу музику, танці та ігро
ву програму жоден з присутніх
не зміг стримати вир позитивних
емоцій та посмішку на обличчі.
Щастям світилися не лише об
личчя малечі, а й дорослих, що не
дає морального права зупинятися
на досягнутому. Саме тому на да

ний час тривають організаційні дії
щодо додаткового облаштування
ігрових територій задля втілення
в життя кінцевої мети – створення
сучасних зон відпочинку європей
ського зразка.
Варто наголосити, що захист
безпечного та здорового дозвіл
ля мешканців на території дитя
чих майданчиків взято під осо
бистий контроль Всеукраїнським
об’єднанням «Свобода».

Бутенко Руслан (мешканець с. Биківня, начальник ЖЕД-301):
«Приємно, що депутатська робота триває щоденно,
а не «під вибори».
Прокопивнюк Антоніна (мешканка буд. 14-а на вул. Мілютенка):
«Це прекрасне місце для щоденних прогулянок із дитиною.
Коли біля будинку лунає дитячий сміх – серце радіє».

«Парк Кіото» – територія
природно-заповідного
фонду України

«Як депутат Київської міської ради і надалі
сприятиму покращенню благоустрою
території нашого району та збереженню зелених
зон. Це наша з Вами перемога!» – Іван Картавий.

«Парк Кіото», що поруч із станцією метро
«Лісова», був заснований у 1972 році в знак
дружніх відносин міста Києва та культур
ної столиці Японії – Кіото (загальна площа
13 га).
Це унікальне та особливе місце, напо
внене культурою і духом Японії. Лісопаркову
зону становлять близько 360 саджанців са
кур, вікових сосен та японських кленів.
В стінах Київської міської ради було од
ноголосно підтримано проект рішення «Про
оголошення природної території паркомпам’яткою садово-паркового мистецтва
місцевого значення «Парк Кіото».
Відтепер «Парк Кіото» буде віднесено до
природно-заповідного фонду України!
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Асфальтування прибудинкових територій
Щоденний шлях мешканців багатоквартирних бу
динків до роботи, дитячого садочку, школи чи мага
зину неминуче проходить повз дворову територію.
Дорогу від під’їзду вздовж власного будинку, пішки
чи на авто, з дитячими візками, на велосипедах чи з
ручним багажем, кожен житель долає декілька разів
на день. У всіх перелічених випадках незадовільний
стан покриття міжквартальних проїздів породжує
ризик травмування мешканців чи пошкодження
власного майна. Крім того, благоустрій прибудинко
вої території та, зокрема, естетичний зовнішній ви
гляд двору в першу чергу залежить від стану асфаль
тового покриття міжквартальних проїздів.
Впродовж 2017 року, за сприяння депутата
Київської міської ради Івана Картавого, на Лісо
вому масиві вдалося провести капітальний ре
монт покриття міжквартальних проїздів за на
ступними адресами:
 вул. М.Матеюка, 5;
 вул. М.Матеюка, 13;
 вул. Братиславська, 10;
 вул. Мілютенка, 14-а.
Виділення коштів та проведення робіт по за
міні старого дорожнього покриття на новий шар
асфальту є результатом своєчасної реакції на
звернення людей та ефективних спільних зусиль.

Дєдков Артем (мешканець Лісового масиву):
«Приємно, коли біля будинку охайно і виходячи з під’їзду не потрібно
оминати ями».

Відновлення роботи аптечного пункту
в селищі Биківня
Влітку 2017 року без будьякого попередження в селищі Би
ківня було закрито єдиний аптеч
ний пункт, який розташовувався у
приміщенні Амбулаторії загаль
ної практики сімейної медицини
№ 6 Деснянського району міста
Києва. За інформацією мешкан
ців, мотивами вказаних дій були
власні бізнес інтереси чиновни
ків та бездіяльність керівництва
району.
Майже п’ять місяців жителі
селища Биківня змушені були об
ходитись без аптечного обслу
говування. Враховуючи те, що у
селищі проживає
значна кількість

людей похилого віку, закриття
єдиної аптеки суттєво ускладни
ло їм доступ до купівлі необхідних
медикаментів.
Після тривалого листування
депутата Картавого Івана Леоні
довича з керівництвом міста та
за допомоги активних мешканців
селища, роботу аптечного пункту
КП «Фармація» у селищі Биківня
вдалося відновити. Своєчасні та
ефективні дії стали на заваді анти
суспільним бізнес-інтересам під
прикриттям медичної реформи.
Відтак, для мешканців й нада
лі залишається можливість при
дбання необхідних ліків у межах
пішої досяжності.

Барановський Олександр (мешканець с. Биківня):
«Дякуємо за відновлення аптечного пункту в Биківні. Іноді вчасно придбані
ліки рятують життя».
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Надання матеріальної допомоги
Підвищення соціального рівня малозабезпечених
верств населення (дітей позбавлених батьківського
піклування, одиноких матерів, пенсіонерів, інвалідів,
ветеранів тощо) повинно бути пріоритетним напря
мом державної політики.

Натомість, зростання комунальних тарифів, де
вальвація гривні, висока інфляція, цинічні збільшен
ня абонплати на газ чи електроенергію на тлі незна
чного підвищення заробітних плат та пенсій лише
поглиблюють наявну проблему.
Одним із напрямів депутатської діяльності Івана
Картавого є підтримка громадян, які перебувають у
скрутному матеріальному становищі.
Так, протягом 2017 року з депутатського фонду
було надано фінансову допомогу 40-а мешканцям
округу на загальну суму 90 тис. грн. Крім того, на
чисельні депутатські звернення до Департаменту
соціальної політики Київської міської державної ад
міністрації, більше сотні мешканців Лісового масиву
та селища Биківня отримали одноразову матеріаль
ну допомогу на загальну суму близько 190 тис. грн.
Великий розрив між багатими та бідними вер
ствами населення, поруч із фактичною відсутністю
заможного середнього класу в нашій державі, під
креслюють важливість виконаної роботи в напрямку
надання матеріальної допомоги для мешканців на
шого міста.

Плохіх Вікторія (мешканка буд. 18 на вул. Мілютенка):
«Дякую за допомогу у скрутну хвилину».
		

Ніколаєнко Михайло (мешканець буд. 3 на вул. Кіото):
«Дякуємо, що не залишаєтесь байдужим до проблем
пенсіонерів та малозабезпечених верств населення».

Для
отримання
одноразової
адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення м. Києва та киянам, які опинилися у складних життєвих обставинах,
передбаченої міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам»
на 2016–2018 роки необхідно звернутися до громадської приймальні
депутата (м. Київ, вул. Кіото, 11-а) з
наступними документами:

 письмове звернення щодо отримання одноразової ма




теріальної допомоги (складається в довільній формі на
ім’я депутата Київради Івана Картавого);
копія сторінок паспорта та ідентифікаційного номера
заявника;
довідка про реєстрацію місця проживання особи (додаток № 13);
довідка про доходи заявника та усіх зареєстрованих у
приміщенні осіб, за останні 6 місяців;
копія посвідчення на підтвердження наявності пільг заявника (за наявності).

Юридична підтримка
мешканців мікрорайону
Нарахування необґрунтованого боргу за кому
нальні послуги, пенсійні обмеження, відмова в на
данні медичної допомоги, спір із сусідом – на жаль
в наш час із зазначеними проблемами зустрічається
чи не кожен мешканець.
З метою допомоги у вирішенні правових питань
депутатом Київради Іваном Картавим організова
но регулярний прийом мешканців фаховим юрис
том.
Безкоштовні юридичні консультації мешканцям
надаються в приміщенні громадської приймаль
ні депутата (м. Київ, вул. Кіото, 11-а) щочетверга з
10:00 по 13:00.
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Допомога дитячим садкам
і школам масиву

Завдяки систематичній роботі де
путата Київської міської ради Івана
Картавого, умови навчання та відпо
чинку дітлахів в школах та садочках
стають більш комфортними.
Так, у 2017 році з депутатського
фонду виділено кошти для забезпе
чення шкіл і дитячих садочків необхід
ним побутовим обладнанням.
Розвитку навчальних та дошкіль
них закладів і надалі буде приділено
особливу увагу міського депутата.





спеціалізована школа
№ 189 (вул. Мілютенка, 5) –
2 учнівські дошки,
1 шафа для книг і одягу
та 30 учнівських стільців

школа № 192
(вул. Мілютенка, 5-б) –
26 шестимісних столів
та 52 тримісних лави
для їдальні

спеціалізована
школа № 23
(с. Биківня,
вул. Путивльська, 35) –
32 двомісні учнівські столи
та 64 учнівські стільці
з регулюванням по висоті

Профінансовано наступні
потреби дошкільних
та шкільних
навчальних закладів:

(вул.
економіко-правовий ліцей
Мілютенка, 5-б) –
шведська стінка,
10 баскетбольних
та 10 волейбольних
м’ячів

школа № 190
(вул. Шолом-Алейхема, 16-а) –
32 учнівські столи
та 32 учнівські стільці


дитячий садок № 301
(вул. Мілютенка, 18-а) –
15 двоярусних ліжок
та 6 п’ятидверних шаф
для одягу
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Краще один раз замінити, ніж сто разів ремонтувати:
на Лісовому встановлено нові ліфти

На жаль, переваж
на більшість ліфтів у
багатоквартирних будинках Дес
нянського району є несправні, по
шкоджені та технічно зношені. Ліф
тове обладнання кожного з таких
будинків відпрацювало норматив
ний термін експлуатації ще декіль
ка десятиліть тому. Нерідко на під
лозі та стінах кабіни зустрічаються

отвори та тріщини, автоматичні
двері відкриваються не повністю,
кнопки на панелі управління по
шкоджені та частину програмних
функцій не виконують.
Така проблема існує і вона по
требує негайного вирішення. Про
те, місцеві чиновники з року
в рік знаходять бюджетним
коштам інше застосування,
залишаючи людей наодинці
з проблемою.
Для вирішення питання
заміни ліфтового обладнан
ня у будинках на Лісовому
масиві Іваном Картавим було
неодноразово направлено
депутатські запити, на що міс
цевими чиновниками надано
ряд відписок. Проте, після вичер
пання запасу оманливих аргумен
тів чиновницької верхівки, необ
хідні кошти для заміни ліфтів було
знайдено. Восени 2017 року усі
під’їзди житлових будинків № 7 та
№ 9 на вул. Мілютенка було осна
щено новими ліфтовими кабіна

ми. У під’їздах № 1 та № 2 будинку
№ 5-а на вул. Мілютенка та у
під’їзді № 3 будинку № 10/1 на
вул. Мілютенка замінено панель
управління та технічне оснащення
ліфтів. Крім того, тривають роботи
по заміні ліфтів у під’їздах будинку
№ 11-а на вул. Мілютенка, із орі
єнтовною датою введення в екс
плуатацію – березень 2018 року.
Таким чином, родини з малень
кими дітьми, особи з обмеженими
можливостями, люди похилого
віку та усі без винятку мешканці
вказаних будинків були забезпе
чені належним рівнем комфорту
та безпеки у використанні міжпо
верхового підйомника.
Виконана робота окрім техніч
них покращень дарує користува
чам естетичне задоволення при
щоденному використанні.
По мірі надходження звернень
від мешканців проводиться робота щодо виділення фінансування
на заміну ліфтів й в інших будинках нашого мікрорайону.

Василенко Іван (мешканець буд. 5-а на вул. Мілютенка):
«Користуюсь новим ліфтом із задоволенням, враження
тільки позитивні».
Матвіюк Марія (мешканка буд. 5-а на вул. Мілютенка):
«Робота виконана на відмінно!».

Статус скверу – захист від забудови!
В умовах інтенсивної забудови нашого міста жит
ловими багатоповерхівками, офісними та торговими
центрами, місцева влада забуває про найголовніше –
здоров’я населення. Забуває про те, що зелені на
садження – це легені суспільства. Саме тому, питан
ня збереження рослинного простору в межах міста
вимагає особливої уваги з боку кожного киянина.
20 вересня 2017 року рішенням Київської міської
ради, за поданням депутата-свободівця Івана Кар
тавого, присвоєно статус скверу земельній ділянці
на вул. Жукова, 19-а у Деснянському районі міста
Києва. Підготовлений проект рішення було підтри
мано більшістю депутатів на пленарному засіданні
сесії Київської міської ради.
Прийняте рішення є документальною гарантією
збереження території зелених насаджень, площею
0,42 га на вул. Жукова, 19-а, із можли

вістю подальшого виділення фінансування та розбу
дови скверу для створення комфортної зони відпо
чинку під вікнами наших будинків.

Стремницький Євгеній (мешканець Лісового масиву):
«З віком все гостріше відчуваєш важливість збереження кожного зеленого
куточку серед бетонних стін нашого міста».
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Арифметика
будівництва школи
У минулорічному випуску газети повідомляло
ся, що станом на 2017 рік за сприяння фракції Все
українське об’єднання «Свобода» у Київській міській
раді та, зокрема, депутата Івана Картавого, з місь
кого бюджету виділено кошти у розмірі 14 млн. гри
вень на реконструкцію та добудову блоку «Б» спе
ціалізованої школи № 23 на вул. Путивльській, 35
у Деснянському районі міста Києва. Фінансування
вказаних робіт включено до Програми економічного
і соціального розвитку на 2017 рік та затверджено
Київською міською радою.
По завершенню календарного року, за інфор
мацією Департаменту фінансів Київської міської
державної адміністрації, стало відомо, що розпо
рядником даних коштів, Деснянською райдержад
міністрацією, у повному обсязі виділені кошти не
освоєно. Таким чином, закладені ще на початку
року кошти повністю використані на потреби шко
лярів не були.
На пленарному засіданні сесії Київської міської
ради 21 грудня 2017 року окремими чиновниками
здійснено спробу скоротити фінансування на добу
дову школи шляхом внесення до бюджетної програ
ми пункту щодо зменшення на 2 мільйони гривень
виділених коштів. На вимогу депутата-свободівця
Івана Картавого вдалося виключити з проекту від
повідного рішення зазначений пункт.
Тим не менш, в обхід суспільної уваги, розпоря
дженням київського міського голови, зазначений
обсяг фінансування таки було ско
рочено на 2 мільйони гривень.

2+2= 5

У ході затвердження нової Програми економіч
ного і соціального розвитку на 2018 рік питання до
будови Биківнянської школи на пленарному засі
данні знову було поставлено до вирішення перед
міськими обранцями. Завдяки чіткій фракційній позиції
ВО «Свобода» було виділено додаткове фінансуван
ня на реконструкцію з добудовою загальноосвіт
ньої школи № 23 на вул. Путивльській, 35 у розмірі
18 мільйонів гривень.
Розбудова школи надасть можливість школярам
навчатися в межах власного мікрорайону, не витра
чаючи час на дорогу та подолання кілометрових від
станей через небезпечні транспортні розв’язки.
Чисельна підтримка мешканців району з даного
проблематичного питання свідчить про значущість
та важливість виконаної роботи, адже умови для
навчання дітей та зручність розташування закладів
освіти є вкрай важливою складовою благополуччя
мешканців мікрорайону.

Косинець Микола (мешканець с. Биківня, голова ОСН «Биківня»):
«Дякуємо за підтримку селища Биківня! Без контролю за використанням
коштів результату не буде!».

На що чекати
у 2018 році?
На пленарному засіданні сесії
Київської міської ради зусиллями
депутатів-свободівців вдалося за
класти значну частину коштів для
досягнення позитивних зрушень
у питаннях, що давно хвилюють
мешканців Лісового масиву та се
лища Биківня.
Передбачено видатки, спря
мовані на облаштування шкіл, ди
тячих садочків та проведення ре
монтних робіт на автомобільних
дорогах загального користування.
Закладено кошти на ремонт
міжквартальних проїздів, ремонт
і заміну ліфтів, сходових клітин,
утеплення фасадів та заміну вікон
у житлових будинках.

Крім того, закріплено видатки
на реконструкцію з добудовою
школи № 23 на вул. Путивльській, 35 (18 млн. гривень) та про
ведення благоустрою новоство

реного скверу із будівництвом
артезіанської свердловини (від
новлення роботи бювету) на
вул. Мілютенка, 7 (3,3 млн. гри
вень).
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Збереження лісопаркової зони
біля метро

Для киян та гостей міста існу
вання стихійної торгівлі на підсту
пах до станцій столичного метро
політену вже давно не новина. Ця
проблема давно набула статусу за
гальноміської, піддавши ураженню
місця великого скупчення людей.
Не є виключенням й територія
біля станції метро «Лісова». Пору
шення елементарних санітарногігієнічних правил призводить
до накопичення бруду та сміття,
сприяючи розмноженню інфекцій
них хвороб, що загрожує здоров’ю
мешканців. Несанкціоновані осе
редки стихійної торгівлі, перепо

внені столами, лотками, ящиками,
вазами з квітами тощо, позбавля
ють простору при переміщенні па
сажиропотоку, створюючи тисня
ву, що завдає мешканцям суттєвих
незручностей та породжує випад
ки дрібних крадіжок.
Піклуючись про безпеку та
добробут
людей,
депутатомсвободівцем Іваном Картавим
було направлено численні звер
нення до керівництва міста щодо
належного прибирання території,
благоустрою та приведення ді
лянки до відповідного санітарногігієнічного стану.

Також, мешканці занепокоєні
обставинами щодо встановлен
ня паркану навколо 68-го квар
талу Дарницького лісопарково
го господарства, що вочевидь
може призвести до знищення
зелених насаджень в майбутньо
му. У невідкладному порядку на
найближчому засіданні постій
ної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архі
тектури та землекористування з
ініціативи депутатів-свободівців
було створено робочу групу для
контролю дій щодо подальшого
використання відповідної тери
торії з метою збереження лісо
паркової зони.
Варто зазначити, що мешкан
ці Лісового масиву виступають за
збереження зелених насаджень
та приведення до належного ста
ну території біля станції метро
«Лісова». В той же час, будь-які
будівельні роботи повинні узго
джуватись шляхом проведення
публічних та відкритих громад
ських обговорень.

Виконання обов’язків міського депутата

Пунктуальність та професійні якості Івана
Картавого є взірцем для всього депутатського
корпусу Київської міської ради, про що неодноразово відзначалося представниками різних
фракцій під час пленарних засідань.
За час виконання депутатських повноважень у
Київраді Іваном Картавим прийнято участь у всіх
пленарних засіданнях сесії Київради та постійної ко
місії з питань містобудування, архітектури та земле
користування.

Підготовлено та подано 35 проектів рішень щодо
розірвання та відмови у поновленні договорів орен
ди земельних ділянок із недобросовісними корис
тувачами, створення скверів та врегулювання інших
питань, направлених на розвиток міста. Оформле
но письмово окрему думку до 17 протоколів постій
ної комісії Київської міської ради з питань містобу
дування, архітектури та землекористування.
Створено та проведено 240 робочих груп та тим
часових контрольних комісій для вирішення спірних
земельних питань. Внесено більше 200 правок до
різних проектів рішень, які знайшли свою підтримку
депутатської більшості.
У результаті систематичної роботи по збору та опра
цюванню звернень мешканців підготовлено та направ
лено більше 800 депутатських звернень та запитів.
Дисципліна та відповідальний підхід є основними
принципами при виконанні своїх обов’язків Всеу
країнським об’єднанням «Свобода», яким депутати
фракції незмінно слідують до досягнення необхідно
го для громади результату.

Громадська приймальня депутата Київської міської ради Картавого Івана Леонідовича
Адреса: м. Київ, вул. Кіото, 11-а. 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.
Контактна інформація фракції ВО «Свобода» в Київраді:
Адреса: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, каб. 419.
Офіційний сайт: http://svoboda.kyiv.ua/
«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. Тургенєвська, 71, тел.: (096) 024-62-46

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. Тургенєвська, 71

