
Народний депутат України

Голова Комітету Верховної Ради України у 
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Ми — разом.
Працюємо далі!
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Протягом п’яти останніх років я представляю інте-
реси нашого Святошинського району у Верховній 
Раді України, а також очолюю Комітет у справах ве-
теранів та осіб з інвалідністю.

Під час гарячої фази війни з Росією я був волон-
тером і допомагав нашій армії. І до Парламенту я 
пішов не заради статусу, а для того, щоб бути ко-
рисним Україні. Саме тому місцем роботи обрав Ко-
мітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю. Пи-
тання соціального захисту тих, хто боронить Україну 
на фронті, є справою честі для держави. І ми разом 
вистояли – зберегли країну і працюємо заради її 
розвитку.

Основою моєї роботи в окрузі завжди був 
і залишається діалог із громадою. Завдя-
ки співпраці моєї команди, районної та міської 
влади ми визначаємо потреби мешканців і спря-
мовуємо зусилля та ресурси на ті галузі, які є 
найважливішими та пріоритетними для людей.  
За оцінкою незалежних експертів, я входжу до п’я-
тірки найефективніших народних депутатів VIII 
скликання. Цим звітом я хочу у стислій формі поін-
формувати вас про ключові результати п’ятирічної 
роботи.

Напередодні парламентських виборів для мене 
надзвичайно важлива ваша оцінка того, що зробле-
но. На жаль, у мене немає фізичної можливості по-
спілкуватися з усіма особисто. Тому разом з коман-
дою ми знайшли спосіб дізнатися думку мешканців 
нашого району — провели опитування.

В результаті ми отримали понад 50 000 анкет, у 
яких ви висловили свою довіру та допомогли сфор-
мувати пріоритети на наступну каденцію у Парла-
менті. Щиро дякую вам за це.

Дякую також усім, хто брав участь у спільній ро-
боті заради позитивних змін у нашому районі та місті.

Ми — разом. Працюємо далі!

Шановні кияни! Мешканці Святошина!

Щиро ваш, 
Олександр Третьяков 
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Я корінний киянин, «дитя асфальту», виріс на Брест-Литовському 
проспекті (нинішній проспект Перемоги). Це моє рідне місто, і 
для мене важливо представляти в Парламенті саме його, а не 
вишукувати на карті України місця, де виборча боротьба могла б 
виявитися простішою.

Олександр Третьяков

ШАХИ, РАДІОТЕХНІКА  
І ВІЙСЬКОВА ДИСЦИПЛІНА

Олександр народився 20 бе-
резня 1970 року в Києві. Звідси 
походять і його батьки. Сашко 
провів дитинство на Шулявці 
— саме тут, навпроти кінотеа-
тру ім. Довженка, мешкала його 
родина. Згодом вони переїхали 
в самий центр, на вулицю Лені-
на, нині — Богдана Хмельниць-
кого.  Хлопець частенько на-
відував одну зі своїх бабусь на 
Русанівці, іншу — на Куренівці. 
Кожна столична вуличка відто-
ді йому рідна. 

Дитинство Сашка було та-
ким, як і більшості київських 
хлопчаків у 70-х роках — ба-
гато ігор на свіжому повітрі, 
у дворі, захоплення різними 
видами спорту. Окрім футболу, 
баскетболу, дзюдо Олександр 

виявляв ще й великі здібності 
до шахів. У цьому виді спор-
ту він досяг неабияких успі-
хів, отримавши свій перший 
кандидатський бал у 12 років. 
(Кандидат у майстри спорту за 
правилами має заробити два 
бали). Цікавий факт  — зважа-
ючи, що високий рівень гри у 
шахи напряму пов’язаний зі 
здатністю людини стратегічно 
мислити. 

Коли прийшов час обирати 
професію, Сашко подав доку-
менти на вступ до Київського 
вищого інженерного радіотех-
нічного училища ППО імені 
маршала авіації О.І. Покриш-
кіна — КВІРТУ, де Олександр 
здобув досвід, корисний для 
будь-якого чоловіка. 

Олександр Третьяков — курсант КВІРТУ (1987 рік)  ▲

БІОГРАФІЯ



98

РОДИНА ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Олександр Третьяков із тих 
людей, що впевнені: деякі рі-
шення чоловік має приймати 
один раз і на все життя. Така 
річ для нього  — шлюб. Свою 
майбутню дружину Аллу 
курсант Третьяков зустрів у 
дев’ят надцять років, у двад-
цять один одружився, і відтоді 
вони разом. За майже 30 років 
подружнього життя вони ра-
зом пройшли і пережили бага-
то — і щастя, і випробування, 
та головне для них обох, що 
знайшли один в одному на-
дійну опору та злагоду на все 
життя. 

У них троє дітей: старша 
дочка Дарина  — 2003 року на-
родження, двійнята Єгор та 
Данило — 2008-го. Третьякови 
вчать дітей бути небайдужи-
ми, прагнути якомога більше 
знати, любити свою країну. 

До речі, Олександр Юрійович, 
хоча й говорить здебільшого 
російською, із дітьми він, на-
впаки, спілкується виключно 
українською. Бо впевнений: 
відродження України має по-
чинатися у кожній родині і 
перш за все потрібно говорити 
рідною мовою.

Кожну неділю Олександр 
проводить з дітьми та дружи-
ною, навідується до батьків, 
щоб разом пообідати за родин-
ним столом. Ця багаторічна 
традиція для сім’ї Третьяко-
вих вже стала непорушною. Та 
й час, проведений із родиною, 
Олександр Юрійович вважає 
для себе найкращим відпо-
чинком. 

«Коли ти вдома, то це, зна-
єте, такий острів безпеки. Тут 
точно ніхто не зрадить, не за-
подіє тобі зла», — говорить він.

Перші думки про те, щоб спро-
бувати свої сили в політиці, в 
Олександра Третьякова почали 
виникати на початку 2000-х. У 
гості до його родини приходи-
ло багато відомих людей, і де-
якими з них Олександр щиро 
захоплювався. Наприклад, ві-
домим дипломатом, колиш-
нім головою МЗС Геннадієм 
Удовенком. Їхні родини пов’я-
зували багато років дружніх 
взаємин. Тож рішення вступи-
ти до Народного руху України, 
який тоді очолював Удовенко, 
було для Олександра цілком 
свідомим. 

У 2002 році Третьяков упер-
ше став народним депутатом, 
пройшовши за партійним 
списком блоку «Наша Укра-
їна». То були непрості часи. 
Демократичні сили відчу-
вали неабиякий тиск, тому 
Третьякову довелося повністю 
продати свої бізнес-активи, 
щоб унеможливити пресинг 
влади на опозицію шляхом 
спроби розправитися з його 
бізнесом. 

Третьяков фінансово під-
тримував «Нашу Україну». 
Також допомагав Народному 
рухові, «Порі», коли та пікету-
вала ЦВК у 2004 році, розбудо-
вував і фінансував «Народну 
самооборону», «Громадянську 
позицію», «Третю українську 
республіку». Послідовно від-
стоював ідеї європейської та 
євроатлантичної інтеграції.

Багато Олександр Третьяков 
зробив як для Майдану-2004, 
так і для Революції гідності 
2013–2014 років. Під час Пома-
ранчевої революції 2004 року 
Олександр Третьяков входив 
до складу Комітету національ-
ного порятунку — до групи лю-
дей, які виробляли стратегію 

та ухвалювали рішення щодо 
дій під час акцій протесту.

Одразу ж після перемоги 
новообраний Президент при-
значив Третьякова першим 
помічником. Згодом, пішов-
ши з роботи в Адміністрації 
Президента, він сконцентру-
вав свої зусилля на медіа-сфе-
рі, бо чудово розумів, що саме 
незалежні й відповідальні ЗМІ 
можуть і повинні мати сер-
йозний вплив на формування 
громадянського суспільства, 
поширення демократичних 
цінностей і свобод. 

У 2006 році Олександр 
Третьяков створив новий 
медіа -холдинг «Главред-ме-
діа», що входив до групи «1+1». 
У 2007 Третьяков виграв поза-
чергові вибори. 

Під час президентської 
кампанії 2009–2010 років 
Третьяков вийшов із партії 
«Наша Україна» — на знак про-
тесту проти внесення змін до 
виборчого закону, що створю-
вали умови для зловживань. 
Третьяков був переконаний, 
що законодавчі зміни розпо-
рошили демократичні сили й 
допомогли Януковичу стати 
президентом. Після перемоги 
Януковича в президентській 
кампанії Третьяков перейшов 
у опозицію. 

На парламентських вибо-
рах 2012 року Третьяков ба-
лотувався як опозиціонер- 
самовисуванець, бо мав свою 
тверду і незмінну позицію: не 
поділяв чвари в демократич-
ному опозиційному таборі з 
одного боку та категорично не 
сприймав владу Януковича  — 
з другого. 

У 2013 році після звільнен-
ня Юрія Луценка з в’язниці 
Олександр Третьяков став од-

БІЗНЕС ТА ПЕРШІ  
ЗАРОБЛЕНІ ГРОШІ

Шлях у бізнес для Олександра 
розпочався у 1992 році. Олек-
сандр тоді служив в армії, у Ва-
силькові, отримував свою закон-
ну зар платню, якої вистачало 
лише на щоденну дорогу з Киє-
ва до місця служби. Тож у будні 
їздив на службу, а по вихідних 
торгував на ринку товарами, 
привезеними із-за кордону, аби 
забезпечити молоду родину 
— на той час він уже був одру-
жений. Батькам хлопець не зі-
знавався, як заробляє на життя. 

Зрештою, старший лейтенант 
Третьяков разом зі своїм товари-
шем Володимиром звільнилися 
з лав Збройних сил та почали за-
йматися підприємництвом. 

Так склалося, що в них з’я-
вилася можливість зайнятися 
торгівлею нафтопродуктами. 
Стартовий капітал узяли в кре-
дит у банку. За два роки хлопці 
розкрутилися так, що їхня фір-
ма «АТЕК-95» увійшла до трій-
ки найбільших компаній цього 
профілю в країні. 

Потім з’явилася мережа ав-
томобільних заправок у бага-
тьох містах України. Хлопцям, 
як і багатьом бізнесменам у 90-
х, довелося пережити рекет — і 
бандитський, і державний. На-
городою за сміливість та розум 
для Олександра стали перші 
великі гроші, які він заробив у 
25 років. І коли дарував мате-
рі ключі від щойно придбаної 
квартири, то, звичайно, відчу-
вав гордість, що зміг заробити 
на житло самотужки. 

Сім’я Третьякових разом: 
Олександр, Алла, Дарина,  
Єгор і Данилко (2012 рік)  ▲

Молодята Олександр та Алла 
Третьякови (1991 рік) ▲

Загалом я 
допомагав усім 
тим, кого вважаю 
представниками 
демократичних сил. 
І ніколи не боявся 
цього, а навпаки, 
публічно про це 
заявляв, оскільки 
справно подаю 
декларацію про 
доходи і маю повне 
право допомагати 
політичним силам, 
напрямок дій яких 
співзвучний з моїми 
цінностями.
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ним із тих, хто гуртувався навколо ідеї пов-
ного перезавантаження влади. Разом із Юрі-
єм Луценком, Романом Безсмертним, Тарасом 
Стецьківим та Володимиром Філенком він став 
засновником Громадянської ініціативи «Третя 
українська республіка» (ТУР). Восени 2013 року 
напередодні доленосного Вільнюського саміту 
ТУР провів масштабну акцію «Я обираю ЄС!», 
покликану привернути увагу громадськості 
до згортання режимом Януковича євроінте-
граційних процесів. Люди вийшли на протест, 
і невдовзі після кривавого побиття студентів 
на Майдані Незалежності 30 листопада про-
європейські мирні демонстрації переросли в 
справжню битву з режимом — Революцію гід-
ності. 

Третьяков разом із сотнями тисяч співгро-
мадян майже щодня перебував у середовищі 
протестних виступів. Намагався допомагати й 
забезпечувати майданівців найнеобхіднішим, 
в тому числі він закупив 500 бронежилетів, аби 
захистити майданівців від міліцейської зброї. 

Олександр Третьяков стояв на Майдані з усією родиною 
(2004 рік) ▲

ПОЛІТИЧНІ  
ПОГЛЯДИ

ДОПОМОГА ВОЇНАМ НА СХОДІ

Під час президентських виборів 2014 року 
Третьяков залишався вірним принципам єдно-
сті українських демократичних сил. На достро-
кових виборах до Київської міської ради того 
ж року він підтримував партію «УДАР» Віталія 
Кличка та низку депутатів, які балотувалися 
від цієї політичної сили. Після перемоги ново-
обрані депутати Київської міської ради за допо-
могою Олександра Третьякова відкрили спільні 
громадські приймальні у Святошинському та 
Оболонському районах столиці. 

Принциповість політичних поглядів завж-
ди була визначальною рисою Третьякова. Вона 
ґрунтується на засадах демократії і верховен-
ства права, європейських цінностях і європей-
ському виборі України, єдності патріотичних 
сил та відданості українській державності. 

На позачергових виборах до ВР 2014 року здо-
був упевнену перемогу — 44,91% голосів. У ВР об-
раний головою Комітету у справах ветеранів та 
осіб з інвалідністю.

З початком воєнної агресії Ро-
сії Третьяков та його однодум-
ці налагодили системну ро-
боту з підтримки української 
армії, забезпечуючи військові 
частини необхідним облад-
нанням, надаючи матеріаль-
ну та іншу допомогу учас-
никам бойових дій та їхнім 
сім’ям. 

Команда Третьякова нада-
вала допомогу, зокрема, 12-му 
батальйону територіальної 
оборони Києва, полку спеці-
ального призначення «Азов», 
72-й окремій механізованій 
бригаді (розвідувальна рота), 
128-й гірсько-піхотній бри-
гаді (розвідувальна рота), до-
бровольчому українському 

корпусу «Правий сектор», при-
кордонникам. 

Серед закупленого облад-
нання й техніки — безпілотник, 
спецавто, тепловізори, пристрої 
нічного бачення, біноклі-дале-
коміри, бронежилети, коліма-
торні приціли, радіо станції та 
інше спорядження  — усе, чого 
потребувала армія в перші дні 
воєнної агресії. Волонтери з ко-
манди Третьякова проводили 
довготривалу акцію збору про-
дуктів та необхідних речей для 
армії.

У соціальних мережах ви 
не побачите його фотографій 
на фоні танків та репорта-
жів у пресі — він не хоче бути 
схожим на тих політиків, які 

приїжджають із охороною та 
журналістами у броньованих 
джипах, привозять кілька бро-
нежилетів і роблять з того ве-
лику подію. 

Олександр Третьяков роз-
мовляє про проблеми ООС  з 
тими, кого ці події стосують-
ся безпосередньо — запрошує 
воїнів та їх родини до своїх 
приймалень у Святошинсько-
му районі, цікавиться їхніми 
потребами, надає їм допомо-
гу — без камер та фоторепор-
терів. І лише зі звичайного 
людського «дякую» від добро-
вольчих батальйонів та частин 
Нацгвардії можна дізнатися, 
що Третьяков їм допомагав від 
самого початку бойових дій.

Акція «Я обираю ЄС!»: Олександр Третьяков пов’язує 
стрічку з символікою  ЄС і України Юрію Ключковсько-
му ▲

Олександр Третьяков на Майдані Незалежності  
під час Революції гідності (2014 рік) ▲

Влучна подяка від бійців на фронті Олександру Третьякову за допомогу.  
20 січня 2015 року ▲



Після війни найстрашніша 
біда України — це популізм. 
Основний принцип моєї роботи 
в Парламенті — нульова 
толерантність до популізму.  
Ми маємо писати та ухвалювати 
лише такі закони, які держава 
спроможна реалізувати.

Олександр Третьяков

13

Відповідь на питання, який 
напрям роботи обрати у 
Парламенті, я дав для себе 
ще до того, як восени 2014 
року дізнався результати 
виборів. Один з моїх жит-
тєвих принципів  — працю-
вати там, де можу  реалі-
зувати найбільшу кількість 
ініціатив, необхідних дер-
жаві та співгромадянам.

В Україні йде війна, а 
сам я за професією вій-
ськовий. Тому очолив Ко-
мітет у справах ветеранів 
та осіб з інвалідністю.

Ми не були готові до вій-
ни, а ще менше були готові 
до її наслідків. Воїни, які за-
хищають Україну на Сході, 
мають знати, що їм є куди 
повертатися. Ми не маємо 
права зустріти їх холодною 
байдужістю бюрократич-
них коридорів. Сьогодні 
обов’язок держави — за-
хистити наших захисників.  
І так само — рідних тих, хто 
не повернувся.  

Протягом усіх п’яти ро-
ків роботи Верховної Ради 
VIII скликання моя парла-
ментська діяльність була 
спрямована в основному 
на питання соціального 
захисту ветеранів та осіб з 
інвалідністю. Я перекона-
ний, що кожен законотво-
рець повинен працювати 
передусім над вирішен-
ням питань, які входять 
до відання його комітету. 
Державний механізм пра-
цюватиме злагоджено та 
ефективно лише тоді, коли  
більшість депутатів усві-
домлять, що Парламент 
— це наше місце роботи, 
а не трибуна для піару.  
А наші роботодавці — 
українські громадяни. І пе-
ред ними ми несемо відпо-
відальність. 

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

97
законопроектів 

Подав

Відвідав

з них

41
прийнято як 
закони та 
постанови

пленарних 
засідань 
Верховної 
Ради

засідань Комітету у 
справах ветеранів та 
осіб з інвалідністю

81% 99%

О. Третьяков — єдиний  
київський «мажоритарник» у ТОП-10 

найефективніших депутатів ВР

Видання Бізнес-медіа 
8 серпня 2018

Видання «KievVlast»
9 серпня 2018

РОБОТА 
В ПАРЛАМЕНТІ

4-й 423
за  
ефективністю

серед

депутатів VIII 
скликання ВР 

У рейтингу депутатів 
за підсумками роботи Верховної 
Ради у 2014—2018 роках
Олександр Третьяков
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Третьяков 
Олександр 
голова Комітету

Бурбак Максим 
перший заступник 
голови Комітету

Шухевич Юрій-
Богдан 
заступник голови 
Комітету

Гаврилюк 
Михайло 
заступник голови 
Комітету

Рибчинський 
Євген 
заступник голови 
Комітету

Загорій Гліб 
член Комітету

Бойко Юрій 
член Комітету

СКЛАД 
КОМІТЕТУ

Наш Комітет було створе-
но 4 грудня 2014 року.  З 
перших днів роботи одне з 
його ключових завдань —  
законодавче регулю-
вання системи соціаль-
ного захисту учасників 
війни на сході України 
та постраждалих учас-
ників Революції Гідності.  
У 2014-2015 роках  нам 
з колегами по комітету 
довелося створювати цю 
систему фактично з нуля. 
Тепер ми постійно працю-
ємо над її удосконален-
ням.

Діяльність Комітету по-
лягає у підготовці законо-
проектів, попередньому 
розгляді питань, які вино-
сяться на розгляд ВРУ, та 
здійсненні контролю за 
реалізацією прийнятих за-
конів у таких сферах: 

 ■ соціальний та правовий 
захист ветеранів, жертв 
нацистських пересліду-
вань та громадян похи-
лого віку. Регулювання 
діяльності громадських 
об’єднань таких осіб;

 ■ законодавче забезпе-
чення увічнення пам’я-
ті загиблих захисників 
Батьківщини;

 ■ соціальний захист і ре-
абілітація людей з інва-
лідністю. Законодавче 
регулювання діяльності 
їх підприємств і громад-
ських об’єднань;

 ■ реабілітація учасників 
військових конфліктів;

 ■ законодавче регулю-
вання надання соціаль-
них послуг ветеранам, 
учасникам бойових дій, 
учасникам антитеро-
ристичної операції, лю-
дям з інвалідністю та 
членам сімей Героїв Не-
бесної Сотні;

 ■ законодавче регулю-
вання гуманітарної до-
помоги;
Сьогодні можу з упев-

неністю сказати, що мені 
не соромно дивитися в очі 
ані киянам, які мене обра-
ли, ані ветеранам і особам 
з інвалідністю, інтереси 
яких захищає Комітет. За 
чотири роки ми розробили 
та провели через Парла-
мент десятки необхідних 
законодавчих ініціатив, які 
забезпечують дотримання 
соціальної справедливості 
та надають людям відпо-
відні державні соціальні 
гарантії. 

КОМІТЕТ 
У СПРАВАХ 
ВЕТЕРАНІВ 
ТА ОСІБ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ

92 9389 180
засідання 
Комітету

особистих прийомів 
громадян

питання осіб

Проведено

Керівництвом 
Комітету 
проведенона яких розглянуто 

на яких 
загалом 
прийнято 

У 2014—2019 РОКАХ

181 31 6 висновок щодо 
законопроектів, з 
опрацювання яких 
Комітет визначений 
головним. 

з 
опрацювання 
яких Комітет 
визначений 
головним. 

закон 
України

постанов 
ВРУ

та

Подано до ВРУ Прийнято
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Закон України №2325-viii від 13.03.2018

Закон України № 2300-viii від 27.02.2018 

Постанова Верховної Ради України  
№ 2294 від 27.02.2018

Розширено коло жертв комуністичних репре-
сій, які підлягають реабілітації.

Створено правові підстави для реабілітації та від-
новлення доброго імені жертв комуністичних ре-
пресій 1917-1991 років, що є на сьогодні моральним 
обов’язком нашої держави. На підставі цього закону 
мають бути реабілітовані особи, які були репресова-
ні у позасудовому порядку — так званими «трійка-
ми», «особливими нарадами» НКВС, а також особи, 
засуджені за діяння, які згідно з резолюцією Парла-
ментської Асамблеї Ради Європи №1096 не вважа-
лися злочинами у цивілізованому суспільстві. Про-
цедура реабілітації враховуватиме усі обставини 
здійснення репресії проти конкретної особи.

Надано державну підтримку для здобуття 
професійно-технічної та вищої освіти  усім 
категоріям учасників бойових дій, особам з 
інвалідністю внаслідок війни та їхнім дітям.

Надано право на державну підтримку для здобуття 
професійно-технічної та вищої освіти у державних 
та комунальних навчальних закладах усім кате-
горіям учасників бойових дій, особам з інвалідні-
стю внаслідок війни та їхнім дітям,  які не досягли 
23-річного віку.

Підтримка надається у вигляді: повної або ча-
сткової оплати навчання за рахунок коштів дер-
жавного та місцевих бюджетів; пільгових кредитів 
для здобуття освіти; соціальної стипендії; безоп-
латного забезпечення підручниками; безоплатно-
го доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у 
державних та комунальних навчальних закладах; 
безоплатного проживання в гуртожитку; інших за-
ходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Ухвалено звернення до Уряду з вимогою 
створити Міністерство України у справах ве-
теранів.

Відповідно до Постанови направлено звернення 
Верховної Ради до Уряду з вимогою створити на 
базі Державної служби України у справах ветера-
нів війни та учасників АТО Міністерство України 
у справах ветеранів — центральний орган вико-
навчої влади для забезпечення формування та 
реалізації державної політики у сфері соціально-
го захисту ветеранів війни.

Верховна Рада України  
VIII скликання ухвалила

43
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17

19
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законодавчих акти з питань 
соціального захисту 
ветеранів війни у тому 
числі учасників АТО (ООС) 
та членів сімей загиблих 
таких осіб

законодавчих актів з 
питань соціального захисту 
учасників Революції 
Гідності та членів їх сімей

законодавчих актів з питань 
соціального захисту осіб 
з інвалідністю та членів їх 
сімей

з них ініційовані  
О. Третьяковим, головою 
Комітету у справах 
ветеранів та осіб з 
інвалідністю, та народними 
депутатами — членами 
Комітету

з них ініційовані  
О. Третьяковим, головою 
Комітету у справах 
ветеранів та осіб з 
інвалідністю, та народними 
депутатами — членами 
Комітету

з них ініційовані  
О. Третьяковим, головою 
Комітету у справах ветеранів 
та осіб з інвалідністю, та 
народними депутатами — 
членами Комітету

Ключові законодавчі ініціативи народного депутата України, 
голови Комітету у справах ветеранів та осіб з інвалідністю 
Олександра Третьякова, ухвалені Верховною Радою як закони
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Закон України № 291-viii  від 07.04.2015 

Врегульовано надання статусу учасника бойових дій 
учасникам АТО.

- надано право на отримання статусу учасника бойових дій 
добровольцям легалізованих добровольчих формувань;

- передбачено, що цивільні особи, які брали участь в АТО, 
мають право на встановлення статусу учасника війни, а 
не статусу учасника бойових дій, як було раніше;

- надано право на отримання статусу інваліда війни добро-
вольцям легалізованих та нелегалізованих формувань, за 
умови взаємодії останніх з офіційними військовими фор-
муваннями, а також волонтерам;

- у разі загибелі перелічених вище осіб під час участі в АТО 
їхнім сім’ям надано право отримати відповідний статус 
сім’ї загиблого ветерана.               

Закон України 
№495-viii 
від 02.06.2015

Закон України 
№715-viii 
від 06.10.2015

Закон України 
№2318-viii 
від 13.03.2018

Закон України  
№2684-viii  
від 17.02.2019

Врегульовано виплати допомоги інвалідам з дитинства.

Законом усунуто несправедливість та передбачено, що розмір соціальної допо-
моги інвалідам найтяжчої категорії (інваліди з дитинства І групи підгрупи А) 
не буде урізатися після досягнення ними 18 років.

Надано соціальні гарантії родинам Небесної Сотні.

Встановлено, що на сім’ї осіб, які загинули або померли внаслідок участі у Рево-
люції Гідності, поширюються норми Закону України «Про статус ветеранів вій-
ни, гарантії їх соціального захисту»,  що надає вищезазначеним сім’ям право на 
відповідні соціальні гарантії.

Врегульовано питання встановлення інвалідності учасникам війни на 
Сході України.

Законом передбачено, що особам, які внаслідок поранення або захворювання, 
отриманих під час участі в антитерористичній операції, дістали ушкодження, 
які призвели до необоротної втрати верхніх та/або нижніх кінцівок,  іншого 
органу або повної втрати органом його функцій, що призвело до інвалідності, 
група інвалідності встановлюється безстроково та на ступінь вище, але не вище 
І групи.

Законодавчо закріплено створення Єдиного державного реєстру ветеранів 
війни.

Законодавчо закріплено створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни, від-
повідальним за формування та ведення якого  визначено Міністерство у справах ве-
теранів України. Створення реєстру дасть можливість вести облік ветеранів та чітко 
визначити їхні потреби, а також оперативно приймати управлінські рішення щодо 
посилення їхнього соціального захисту. Порядок створення, ведення, доступу до відо-
мостей Реєстру та їхнього використання буде визначатися Кабміном.

Цей закон чекали тисячі 
військових та їхніх сімей. 
Всі постраждалі добро-
вольці, навіть нелегалі-
зованих батальйонів, от-
римають статус інваліда 
війни, а на сім’ї загиблих 
будуть поширюватися на-
лежні державні послуги та 
пільги.

Олександр Третьяков,  
7 квітня 2015



СТВОРЕННЯ 
МІНІСТЕРСТВА 
У СПРАВАХ 
ВЕТЕРАНІВ

Вирішення соціальних питань ветеранів 
гальмується через відсутність державної стратегії 
та єдиного відповідального державного органу. 

Саме тому Комітет планує вийти з ініціативою 
щодо створення Міністерства з питань ветеранів

Олександр Третьяков, 19.10.2016
За підсумками парламентських слухань на тему «Державні 

гарантії соціального захисту учасників антитерористичної операції, 
Революції Гідності та членів їхніх родин: стан і перспективи».

Одним із найважливіших 
кроків, який ми з коле-
гами зробили на шляху 
удосконалення системи 
соціального захисту вете-
ранів війни, стало створен-
ня в Україні  Міністерства у 
справах ветеранів. 

Як голова профільного 
комітету я на практиці ре-
гулярно зіштовхувався з 
наслідками адміністратив-
ного хаосу, який панував у 
сфері соціального захисту 
ветеранів війни. Більшість 
проблем виникають через 
відсутність розумної систе-
ми управління та інформу-
вання. Люди часто просто 
не знають, у яку з понад 20 
інстанцій звернутися, щоб 
отримати належні послу-
ги. Отже, наявність відпо-
відального державного 
органу, який має забезпе-
чити роботу з ветеранами 
за принципом «єдиного 
вікна», має вирішити біль-
шість існуючих проблем. 
Саме тому наприкінці 2016 
року я виступив з ініціати-
вою створення Міністер-
ства у справах ветеранів.

Для розробки моделі 
майбутнього Міністерства 
при Комітеті було створено 
Робочу групу із залученням 
понад 100 представників 
громадських організацій.  

Проаналізувавши між-
народний досвід, Комітет 
обрав за оптимальний зра-

зок систему соціального 
захисту ветеранів Сполу-
чених Штатів Америки, яка 
ефективно діє з 1930 року.

Представники Комітету 
та громадськості двічі від-
відали США для вивчення 
досвіду у цій царині. Було 
проведено низку зустрі-
чей з представниками Мі-
ністерства ветеранів США, 
інших державних та не-
урядових організацій. Ідея 
створення Міністерства у 
справах ветеранів в Україні 
отримала схвальну оцінку 
американських партнерів. 

Протягом квітня-серп-
ня 2018 року Робоча гру-
па проаналізувала існуючу 
систему соціального захи-
сту ветеранів та підготува-
ла основу для створення 
Міністерства і його май-
бутньої роботи. 

19 вересня 2018 року всі 
напрацювання були пе-
редані Кабінету Міністрів 
України для подальшої ро-
боти.

22 листопада 2018 року 
Верховна Рада Украї-
ни призначила Міністра у 
справах ветеранів.

28 листопада 2018 року, 
на підставі постанови Ка-
бінету Міністрів України, 
шляхом реорганізації Дер-
жавної служби України у 
справах ветеранів створе-
но Міністерство у справах 
ветеранів України.

19

Презентація напрацювань Проек-
тного офісу зі створення Міністер-
ства у справах  ветеранів України 
робочої групи Комітету.  
18 вересня 2018 р. ◀      

Зустріч з представниками ветеран-
ських організацій у Вашингтоні ▲

Олександр Третьяков та Голова 
Комітету Конгресу з питань вете-
ранів Філ Роу ▲

Олександр Третьяков, Олеся Ва-
силенко (ГО «Юридична сотня») 
та Перший заступник Міністра 
у справах ветеранів США Томас 
Боуман ▲
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ГОЛОВНЕ ПРО МІНІСТЕРСТВО У 
СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ

 
 

 

76 056

59 563

47 148
40 743

46 503
79 387

30 666

58 69 7

47 838

95 319

25 30 1

31 739

37 112

55 66 3

39 915

45 608

52 402

37 659

37 971

88 913

35 172 32 043

21 245
88 603

58 240

Питаннями соціального захисту ветеранів до створення Мініс-
терства опікувалися понад 20 інституцій. 
Це призводило до справжнього бюрократичного хаосу у цій 
царині — люди просто не знали, куди звернутися. 

1 206 037

368 861

186 364

ветеранів війни та членів 
сімей загиблих учасників 
бойових дій

учасники АТО та ООС

з них:

ветерани військової служби

За даними Єдиного державного реєстру 
осіб, які мають право на пільги, станом на 
01.04.2019

В УКРАЇНІ НАЛІЧУЄТЬСЯ

За даними звіту про виплату 
одноразової грошової допо-
моги  ветеранам війни  
станом на 01.01.2019 

За даними Єдиного реєстру  
учасників АТО станом на 01.05.2019

З ФРОНТУ 
ДО МІНІСТЕРСТВА

У Національній академії дер-
жавного управління при Пре-
зидентові України пройшли 
дві хвилі курсів підвищення 
кваліфікації та підготовки 
ветеранів війни до держав-
ної служби «З фронту до мі-
ністерства». Сертифікати от-
римали 100 ветеранів з 11 
областей України. Ветерани 
сплачували лише 30% варто-
сті навчання. Решту 70% про-
фінансовано коштами бла-
годійної організації «Фонд 
Олександра Третьякова».

Переконаний, що апарат Мі-
ністерства повинен на 30-40% 
складатися саме з ветеранів, 
адже ніхто краще за них не обі-
знаний із потребами та пробле-
мами захисників нашої країни. 
Так це працює в США і європей-
ських країнах

Олександр Третьяков 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МІНІСТЕРСТВА

1) формування і реалізація державної політики у 
сфері:

 ■ соціального захисту ветеранів та членів їх сімей, 
зокрема забезпечення психологічної реабіліта-
ції, соціальної та професійної адаптації, зайня-
тості, підвищення конкурентоспроможності на 
ринку праці, а також технічними та іншими за-
собами реабілітації, санаторно-курортним ліку-
ванням, житлом; надання освітніх послуг, довіч-
них державних стипендій, щорічної виплати до 5 
травня разової грошової допомоги (крім органі-
зації виплати такої допомоги); надання, позбав-
лення статусу та видачі посвідчень ветеранам;

 ■ надання медичних послуг шляхом формування 
переліку медичних послуг, що є додатковими до 
послуг, оплату надання яких держава гарантує в 
межах програми державних гарантій медично-
го обслуговування населення, за погодженням 
з МОЗ;

 ■ збереження психічного здоров’я ветеранів та 
членів їх сімей;

 ■ вшанування пам’яті ветеранів;
 ■ сприяння популяризації та забезпечення фор-

мування позитивного образу ветерана;
2) забезпечення прав та інтересів ветеранів та 
членів їх сімей;
3) створення та забезпечення функціонування 
інформаційно-аналітичної системи обліку для 
адміністрування потреб ветеранів.

Положення про Міністерство у справах ветеранів 
України, затверджене  постановою КМУ  

від 27 грудня 2018 №1175

ІДЕЮ СТВОРЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ПІДТРИМАЛИ НЕ ЛИШЕ ФАХІВЦІ, 
А Й ШИРОКІ ВЕРСТВИ НАСЕЛЕННЯ.

24,1%33,5%

12,7%8,6%

12,3% 8,8%

12%

36%

15%

10%

13%

13%

За даними опитування, проведеного  
компанією GfK 13 вересня – 
3 жовтня 2017 року

За даними дослідження, проведеного  
компанією SOCIS у м. Києві 18–25 квітня 2018 року

ІЗ МОМЕНТУ СТВОРЕННЯ 
МІНВЕТЕРАНІВ:

 ■ Станом на 01.05.2019 призначено Міністра, 
Першого заступника та двох заступників мі-
ністра, а також Державного секретаря Мініс-
терства.

 ■ У стислі терміни забезпечено державну реє-
страцію міністерства як юридичної особи та за-
твердження Кабміном Положення про Мінве-
теранів.

 ■ Міністерство плідно співпрацює з Комітетом 
Верховної Ради України у справах ветеранів та 
осіб з інвалідністю, зокрема щодо розробки за-
конопроектів. 

 ■ Представники міністерства налагоджують 
міжнародне партнерство з метою  вивчення 
міжнародного досвіду щодо соціального за-
хисту ветеранів, зокрема здійснили робочу по-
їздку до США.



Найкращий результат да-
ють ті проекти та ініціати-
ви, над якими працює зла-
годжена команда. 

Як народний депутат 
докладаю усіх зусиль, щоб 
домогтися  необхідних об-
сягів фінансування розвит-
ку Святошинського району 
з державного та міського 
бюджетів. Найактуальніші 
проекти ми визначаємо у 
тісній співпраці з районною 
адміністрацією та завдяки 
постійному діалогу з меш-
канцями, який ведеться че-
рез громадські приймаль-
ні.  Завдяки злагодженій та 
системній роботі в районі 
вже понад три роки збері-
гається тенденція сталого 
зростання.

Святошин — один з ліде-
рів розвитку серед районів 
столиці. За оцінкою Київ-
ської міської державної 
адміністрації, він посідає 
4-те місце за успішністю 
роботи станом на квітень  
2019 року. 

З 2015 по 2018 рік що-
річно збільшувалося фі-

нансування з міського 
бюджету. Окремі важли-
ві проекти та програми, 
не передбачені у місько-
му бюджеті, фінансуються 
шляхом залучення додат-
кових коштів з державно-
го та міського бюджетів, 
які можуть надаватися за 
зверненням депутата від 
відповідного мажоритар-
ного округу. 

У 2015 році з державно-
го бюджету було виділено 
5 млн грн. У 2016 році —  
17 млн грн цільової суб-
венції,  20 млн грн — у 
2017-му. Минулого року з 
державного бюджету було 
виділено 12 млн грн та, за 
моїм зверненням до Ки-
ївського міського голови 
Віталія Кличка, збільше-
но фінансування району з 
міського бюджету ще на 
42,5 млн грн. Цього року 
Уряд виділив 8 млн грн. 

В результаті ми вже де-
кілька років зберігаємо 
високі темпи розвитку і 
розбудови інфраструктури 
району.

РОЗВИТОК
СВЯТОШИНСЬКОГО
РАЙОНУ

Сучасну назву й кордони район отримав 
27 квітня 2001 року, до цього мав назву 
Ленінградський.
До його складу входять території: 
Берковець, Нивки 4, Біличі, село 
Біличі, Новобіличі, Катеринівка, 
Академмістечко, Авіамістечко, Святошин, 
Жовтневе, Микільська Борщагівка, 
Південна Борщагівка, Михайлівська 
Борщагівка, Перемога, Галагани.
Назва «Святошин» має витоки ще з 
часів Київської Русі і пов’язується з 
ім’ям Чернігівського князя Святослава 
Давидовича, бо ці землі були його 
вотчиною і дісталися йому у спадок. 
На схилі літ він перейшов у чернецтво 
з ім’ям Миколай, але в народі його 
називали Святоша. Звідси, очевидно, і 
назва Святошинські землі, місця Святоші.

За п’ять років 
Святошинський 
район отримав  

62  
млн грн 
цільової державної 
субвенції за 
поданням 
Олександра 
Третьякова

ОСВІТА

МЕДИЦИНА

млн  
грн

млн  
грн

млн  
грн

ЖКГ

33,1

5,5

23,4

ДИНАМІКА ФІНАНСУВАННЯ

2015 

69,6 млн
грн

2016 

141,5 млн
грн

2017 

233 млн
грн

2018 

238,8 млн
грн

2019

217,6 млн
грн

ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

Програма 
економічного  та 
соціального розвитку 
Києва — важливий 
фактор позитивних 
змін у Святошинському 
районі. 

Олександр Третьяков 

23

110 км2

340,7
4-й у Києві
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ЯКІСНЕ 
ТА ШВИДКЕ 
НАДАННЯ 
ДЕРЖАВНИХ 
ПОСЛУГ

Центр надання 
адміністративних послуг

У грудні 2015 року в ра-
йоні відкрили перший у 
Києві принципово новий 
ЦНАП. В одному примі-
щення на першому поверсі 
Святошинської районної 
державної адміністрації 
кияни мають змогу отри-
мати 150 видів послуг різ-
них органів влади за прин-
ципами «єдиного офісу» і 
«відкритого простору».

Зокрема: державного 
нотаріуса; державної ви-
конавчої служби; відділу 
державної реєстрації ак-
тів цивільного стану; від-
ділу державної реєстрації 
юридичних та фізичних 

осіб-підприємців; відділу 
державної реєстрації ре-
чових прав на нерухоме 
майно, Держгеокадастру, 
Держсанепідемслужби та 
багатьох інших.

З червня 2017 року в 
ЦНАП можна оформити 
біометричні документи – 
ID-паспорт та паспорт для 
виїзду за кордон.

В приміщенні діє відді-
лення «Ощадбанку», ство-
рено умови для дітей та 
людей з інвалідністю, від-
критий доступ до мережі 
Wi-Fi.

Протягом місяця Центр 
обслуговує близько 9,5 ти-
сяч осіб, приблизно 350-
400 відвідувачів на добу.

Єдиний центр соціальних 
служб

З червня 2017 року у 
районі діє єдиний Центр 
соціальних служб. Кия-
ни мають можливість от-
римати близько 100 со-
ціальних послуг в одній 
установі. При цьому за єв-
ропейськими стандартами 
швидкості та якості. 

Це — оформлення суб-
сидій, пільг, соціальних ви-
плат, пенсій, забезпечення 
засобами реабілітації, гі-
гієни, санаторно–курорт-
ним лікуванням, заходи 

із соціального захисту 
від безробіття, послуги з 
професійної орієнтації та 
професійного навчання, 
інформування громадян 
щодо їхніх прав та належ-
них державних послуг.

Середній час очі-
кування в черзі ста-
новить 10–12 хвилин, 
середній час обслугову-
вання одного відвідувача —  
10–15 хвилин.  

Станом на 1 червня 2019 
року соціальні послуги у 
Центрі отримали 525 ти-
сячі осіб.

Результати опитування 
(%) відвідувачів Центру 
соціальних служб, 
проведеного у липні 
2018 року. Всього було 
опитано 923 особи, з них: 
610 жінок, 313 чоловіків, 
третина опитаних – люди 
віком 41-60 років. 

2

80

16

1

Дуже задоволений

Частково задоволений

Не задоволений,  
проте і не розчарований

Частково не задоволений

Завдяки співпраці Олександра Третьякова та 
Київського міського голови Віталія Кличка 
Святошинський район — серед інноваторів у галузі 
державних послуг. Тут діють найсучасніший у Києві 
Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) та 
перший у столиці єдиний Центр соціальних служб.

ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ ЦСС
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2000

700

Всього у 
районі майже

У 2015—2019 рр. створено 

нових місць 
у садочках 
району

понад

Чергу до садочків 
скорочено вдвічі!

місць у 
художніх та 
музичних 
школах

26

У 2018 році Святошинський 
район — на другому місці у 
Києві за темпами розбудови 
освітньої інфраструктури. За 
останні чотири роки в освітню 
галузь району інвестовано по-
над 300 млн грн. 

До першого вересня 2018 
року в районі створено 140 
перших класів (при плані 100 
класів) для 4121 дитини.  Та-
кож район посідає друге міс-
це за темпами впровадження 
програми «Нова українська 
школа». 

Завдяки додатковому фі-
нансуванню з державного 
бюджету (субвенції), виділе-
ному за сприяння Олександра 
Третьякова, майже 15 тисяч 
дітей отримали можливість 
використовувати smart-тех-
нології в навчанні.  Для учнів 
молодшої школи встановлено 
понад 70 інтерактивних дошок. 

Розвивається дошкільна 
освіта. З 2015 року вдвічі ско-
ротилася черга до дитячих 
садочків. За підсумками 2017 
року створено 450 місць для 
дітей від 2 до 6 років у дитячих 

навчальних закладах. Це най-
більший показник за остан-
ні 5 років. Відновлено роботу 
двох садочків: ДНЗ №179 та 
№266 «Бджілка», які не пра-
цювали або приміщення яких 
використовувались не за при-
значенням. Відновлено роботу 
додаткових груп після прове-
дення капітальних ремонтів у 
низці закладів: у садочку №785 
(вул. Симиренка, 2А), №218 
(вул. Зодчих, 64А) та №469 
(вул. Зодчих, 10А). Також від-
крито 4 групи з короткотри-
валим режимом перебування 
на базі середніх і позашкіль-
них закладів освіти та у вільних 
приміщеннях діючих ДНЗ, зав-
дяки чому створено додатково 
40 місць.

Позашкільна освіта не від-
стає. Протягом останніх 2-х 
років створено понад 1000 
нових місць в підліткових клу-
бах району. Розвивається мис-
тецька освіта: художня школа 
№5 та музична школа №22 от-
римали нові сучасні приміщен-
ня. Для музичних шкіл району 
прид бані нові інструменти. 

26

СУЧАСНА ОСВІТА: 
САДОЧКИ, ШКОЛИ, 
ГУРТКИ

2 місце  
у Києві

за темпами впровадження 
програми «Нова українська школа»
за темпами розбудови освітньої 
інфраструктури

11 років поспіль район отримує Почесну Перехідну  
відзнаку Малої академії наук «Золота сова» за 
високий рівень підготовки учнів та вчителів з 
науково-дослідницької та пошукової діяльності.

ОСВІТА СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ — ЦЕ

70
інтерактивних дошок для 

15 000
учнів початкової школи 
придбано коштом 
державної субвенції за 
поданням Олександра 
Третьякова. 

Завдяки отриманню нових приміщень  
у 2017-2018 збільшено кількість учнів: 

Музична школа №22: +100 учнів 
Художня школа №5: +200 учнів

SMART ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ

НОВІ МІСЦЯ 
У ДИТЯЧИХ 
САДОЧКАХ

РОЗВИТОК 
ПОЗАШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ

Створено понад  

1000 
нових місць  
у підліткових 
клубах району
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Оновлено приміщення Київської 
дитячої музичної школи № 22  
(вул. Зодчих, 30А)  

Київська дитяча художня 
школа №5 отримала власне 
приміщення за адресою  
вул. Василя Стуса, 25 

Вперше від дня створення в 1971 році заклад 
отримав окрему будівлю з великою актовою 
залою. Площа нового приміщення — май-
же 662 м2.  Раніше музична школа займа-
ла крило загальноосвітньої школи №196.  
Збільшення площі дозволило збільшити 
кількість учнів майже на 100 осіб. Майже 
півсотні з них — діти пільгових категорій.  
Відповідно додаткові приміщення отрима-
ла і школа №196.

Київська дитяча художня школа №5 була 
заснована у 1978 році. Понад 20 років 
школа розміщувалася у приміщенні ДНЗ 
№ 785 (вул. Симиренка, 2А).  З 1 верес-
ня 2017 року школа отримала сучасне, 
капітально відремонтоване приміщення 
площею 1 200 м2 на вул. В. Стуса, 25 та 
звільнила приміщення дитячого садочка.

    ФОТОРЕПОРТАЖ

88 нових 
музичних 
інструментів

У 2016—2019 роках за сприяння 
Олександра Третьякова в рамках 
бюджету розвитку міста Києва 
музичні школи району отримали

Навесні 2018 відкрито після капіталь-
ного ремонту ДНЗ №179. Раніше будів-
лю садочка займав районний Центр 
зайнятості. Після відкриття єдиного 
Центру соціальних служб будівля 
звільнилася і тепер використовується 
за призначенням.

Після ремонту тут є все необхідне 
для комфорту та розвитку малюків: 
ігровий зал зі скалодромом, інтерак-
тивна «пісочниця», «жива підлога», на 
якій можна грати в ігри. Окрім цього, 
садочок повністю готовий приймати 
дітей з особливими потребами.

Відновлення  
садочка № 179  
(вул. Якуба Коласа, 19)
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ІНКЛЮЗІЯ

Турбота про особливих дітей — важлива 
загальнодержавна справа. Буквально за декілька 
років по всій Україні вже відбулися великі 
позитивні зміни у цьому напрямку. Інклюзивні 
школи, спеціальні спортивні майданчики, сучасні 
медіатеки, сенсорні кімнати — це те, що вже зараз 
змінює реальність для особливих дітей, дає їм 
змогу повноцінно навчатися і розвиватися.

Олександр Третьяков

Як голова профільного коміте-
ту, вважаю турботу про людей 
з інвалідністю — одним із пріо-
ритетів роботи. І на загально-
державному рівні, і в окрузі. 

У Святошинському районі 
реалізуються комплексні про-
грами розвитку інклюзивної 
освіти та забезпечення архі-
тектурної доступності. За ос-
танні роки суттєво збільшено 
кількість шкіл та класів, де мо-
жуть навчатися діти з особли-
вими потребами. У навчальних 
закладах району діють дві ін-
новаційні сенсорні кімнати для 
відпочинку та реабілітації осо-
бливих діток (в садочку №179 і 
школі №281). Створюємо без-
бар’єрний життєвий простір  
для людей з інвалідністю. Бу-
дуємо пандуси, обладнуємо пі-
шохідні переходи та тротуари.

Не залишається поза увагою 
і питання реабілітації. Здійс-
нено капітальний ремонт та 
обладнання реабілітаційного 
центру «Пролісок» — відділен-
ня соціально-медичної реабі-
літації дітей з дитячим цере-
бральним паралічем, розумово 
відсталих дітей та дітей з ура-
женням центральної нервової 
системи з порушенням психіки 
Територіального центру соці-
ального обслуговування Свя-
тошинського району (вул. Пе-
тра Чаадаєва, 3А). 

У відділенні створено всі не-
обхідні умови для реабілітації 
дітей: кабінет для фізіотерапе-
втичних процедур та гідрома-
сажу, зал лікувальної фізкуль-
тури, кабінет праці, сенсорна 
кімната, логопедичний та пси-
хологічний кабінети та багато 
іншого.

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА 
СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

У 19 школах 
району діють

в яких навчається

39 інклюзивних 
класів,

оснащені елементами 
безбар’єрного 
середовища

7
закладів  
освіти

в яких навчається

18 спеціальних 
класів,

49 178учнів з 
різними 
нозологіями

учнів

Свято у реабілітаційному центрі «Пролісок» ▲

Сенсорна кімната  
у садочку №179 ▶
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Київ — місто спорту! Спільно з 
керівництвом Святошинсько-
го району ми вже кілька років 
поспіль злагоджено працює-
мо над втіленням цього гасла 
у життя.

В результаті кожна тре-
тя школа району має сучас-
ний стадіон. Лише минулого 
року в районі облаштовано 
7 футбольних майданчи-
ків зі штучним покриттям, 
яке відповідає професійним 
футбольним стандартам. 1 
вересня 2018 року відкрито 
найбільший у Києві приш-
кільний стадіон біля шкіл 
№254 та №223. Завершено 
І чергу ремонту спортивно-
го комплексу «ТЕМП» (вже 
функціонують додаткових 3 
футбольних поля, тренерські 
приміщення, освітлення за-
кладу). 

Усього у районі — 25 су-
часних футбольних полів.  
У 10 школах у 2018 році від-
ремонтовано спортивні зали.

Окрім цього, за програ-
мою Київського міського 
голови встановлено 55 май-
данчиків Street Workout. 
Завдяки цьому мешканці 
усіх мікрорайонів Святоши-
на мають змогу безкоштовно 
займатися спортом непода-
лік від дому.

У рамках проектів Гро-
мадського бюджету, ініційо-
ваних активістами команди 
Олександра Третьякова, на 
території 69 дитячих садоч-
ків та шкіл району встанов-
лено сучасні спортивні май-
данчики.

У школах і клубах для ді-
тей та підлітків регулярно 
проводяться спортивні зма-
гання та військово-патріо-
тичні ігри. 
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СПОРТ, 
ДОСТУПНИЙ
КОЖНОМУ

Відкриття футбольного стадіону у школі №196  
(вул. Зодчих, 22) 6 жовтня 2017

Відкриття стадіону в школі №72  
(вул. Генерала Наумова, 35-а) 21 квітня 2018

Сучасний стадіон у кожній 3-ій школі!
25

55
19

оновлених 
футбольних полів 

систем WorkOut - фітнес 
відкритих вулиць

шкільних спортивних залів  
відремонтовано в 2015-2019 рр.

СПОРТИВНИЙ СВЯТОШИН

    ФОТОРЕПОРТАЖ
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Відкриття найбільшого в Києві 
пришкільного  стадіону біля 
шкіл №254 та №223 
 (просп. Академіка Корольова)  
1 вересня 2018
Стадіон збудований із використанням 
сучасних технологій, розміри поля — 
90 на 60 метрів, що повністю відповідає 
професійним футбольним стандартам 
і дає змогу проводити на ньому зма-
гання професійної футбольної ліги. 

Одразу після відкриття на новому 
полі відбувся перший товариський 
матч — між вихованцями ДЮСШ 
№17 і №26. 

Будівництво здійснено у відповід-
ності до Програми економічного  та 
соціального розвитку Києва. В тому 
числі завдяки субвенції з державного 
бюджету за поданням Олександра 
Третьякова.

34

    ФОТОРЕПОРТАЖ
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Завдяки ефективній співпра-
ці з районною владою регу-
лярно проводяться ремонти 
медичних установ, вперше за 
багато років оновлюється ма-
теріально-технічне забезпе-
чення закладів.

У 2016 було здійснено част-
кову заміну вікон та капіталь-
ний ремонт приміщень кон-
сультативно-діагностичного 
центру №2 за адресою вул. 
Петра Курінного, 2.

У 2017 відремонтовано ще 
3 медичні установи:

 ■ завершено роботи з уте-
плення будівлі філії №6 
Центру первинної меди-
ко-санітарної допомоги 
на вул. Академіка Єфре-
мова, 11;  

 ■ відремонтовано будівлю 
філії №3 Центру первинної 
медико-санітарної допо-
моги  за адресою вул. Чор-
нобильська, 5/7;

 ■ завершено капітальний ре-
монт полового будинку №3 
(вул. Кучера, 7).
У 2018-2019 роках здійс-

нюється капітальний ремонт 

ще у двох закладах охорони 
здоров’я району:

 ■ комплексна термомодерні-
зація будівлі Консультатив-
но-діагностичного центру 
Святошинського району по 
вул. Симиренка, 10;

 ■ реконструкція басейну 
Центру первинної меди-
ко-санітраної допомоги 
№2 за адресою вул. Куче-
ра, 5. 
Таким чином, за підсумка-

ми 2016-2019 років у Свято-
шинському районі відремон-
товано 6 медичних установ. 

Окрім державних ме-
дичних установ, з 2014 року 
діє програма «Киянам —  
здоров’я та активне довго-
ліття». Висококваліфіковані 
лікарі надають безкоштов-
ні консультації мешканцям 
Святошинського району. Усі 
охочі мають змогу відвідати 
невропатолога, офтальмолога, 
а також виміряти рівень цукру 
у крові та отримати окуляри 
за рецептом лікаря. За час дії 
програми було надано близь-
ко 26 000 консультацій.

26 000 
безкоштовних  
консультацій лікарів

За понад 4 роки дії про-
грами надано близько  

ПРОГРАМА 
«КИЯНАМ — 
ЗДОРОВ’Я 
ТА АКТИВНЕ 
ДОВГОЛІТТЯ» 
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ЯКІСНА 
ОХОРОНА 
ЗДОРОВ’Я

Високі стандарти життя у районі та місті 
неможливі без якісних медичних послуг. 
Саме тому спільно зі Святошинською РДА ми 
докладаємо усіх зусиль для збільшення обсягів 
фінансування медичних установ району.

Олександр Третьяков Завершується ремонт та утеплення 
будівлі КНП «Консультативно-діа-
гностичний центр» за адресою  
вул. Симиренка, 10. 

На 90% виконано капітальний ре-
монт оздоровчого комплексу з двома 
дитячими басейнами за адресою  
вул. В. Кучера, 5.
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Якщо уважно поглянути на 
житловий фонд Святошин-
ського району, то стане оче-
видно, що нам дісталася не-
проста спадщина масової 
радянської житлової забудо-
ви. Більшість будинків спору-
джено без урахування вимог 
щодо енергоефективності 
та комфорту повсякденного 
життя людини. У Святошині 
високий відсоток зношеності 
житлового фонду порівня-
но з іншими районами. Два 
будинки з трьох потребують 
капітального ремонту.

Втім, практика доводить, 
що сумлінна праця протягом 
п’яти років дозволяє зробити 
кожен куточок рідного мі-
ста затишним та зручним для 
життя. З 2015 року у районі 
відремонтовано майже 1000 
об’єктів житлово-комуналь-
ного господарства. Це пола-
годжені дахи, комунікації та 
електричні мережі, замінені 
вікна, утеплені фасади та ба-
гато іншого.

У районі з 2016 року реа-
лізується програма з енер-
гоефективності. У місцях 
загального користування 
встановлюється LED-освіт-
лення та сутінкові реле. Зав-
дяки програмі у 2017 році 

вдалося зменшити спожи-
вання та оплату електрое-
нергії у 2,7 рази. Загалом 200 
будинків району охоплено 
програмами з енергозбере-
ження. 

Також облаштовуються 
парки та зони відпочинку. 
У районі налічується понад 
50 парків та скверів. Станом 
на 2019 рік десята частина 
з них ремонтується та онов-
люється. Відновлюється ро-
бота бюветів з питною во-
дою. Відремонтовано бювети 
за адресами: вул. Наумова, 
27, бульв. Вернадського, 85, 
просп. Леся Курбаса, 6 (у 
парку «Інтернаціональний»), 
пров. Червонозаводський, 
2/13, на перетині бульв. Ро-
мена Роллана та вул. Тулузи. 
Відкрито новий бювет на вул. 
Бахмацькій 10.

Про благоустрій району 
дбає не лише районна вла-
да та комунальні служби.  
Щороку за сприяння коман-
ди Олександра Третьякова 
мешканці Святошина вихо-
дять на традиційні весняні 
толоки. Завдяки координації 
Святошинської РДА та коман-
ди Олександра Третьякова 
до толок долучаються тисячі  
небайдужих киян. 

БЛАГОУСТРІЙ

Оновлено кожну 

10 
зелену зону  
району.

Відновлено роботу

5
бюветів

Відкрито 1 новий бювет

138

98
ігрових 

спортивних 
майданчиків

Облаштовано

БУЛО

СТАЛО

СТАЛОБУЛО

БУЛО

БУЛО СТАЛО

1000
ремонтів 
здійснено 
у житлових 
будинках за 
чотири роки

ЗАТИШНИЙ СВЯТОШИН



4140

КУЛЬТУРА

Більше

100 
мистецьких колективів 
налічується у Святошинському районі

Гармонійний розвиток грома-
ди неможливий без підтримки 
культурних осередків та мис-
тецьких колективів. Саме тому 
наша команда не залишає 
поза увагою підтримку закла-
дів культури та творчих ініціа-
тив Святошинського району.

Вперше за понад 40 років 
капітально відремонтовано 
приміщення Центру культури 
«Святошин» . Для центру при-
дбано нове обладнання. Тепер 
в оновленому ЦК «Святошин» 
виступають районні колекти-
ви. Проходять новорічно-різд-
вяні вистави для малечі, які 
щороку відвідують тисячі ма-
леньких глядачів. 

Відроджено кінотеатр 
«Лейп циг» — єдиний кінотеатр 
на Борщагівці. Відкрито два 
нові кінозали. Замінено кріс-
ла, капітально відремонтова-
но комунікації. Встановлено 
сучасне цифрове обладнан-
ня. Оновлено внутрішні при-
міщення кінотеатру та вхідна 
група. Цьогоріч здійснюється 
утеплення та благоустрій те-
риторії.

Тепер регулярно проводи-
мо тут безкоштовні кіносеанси 
для ветеранів, школярів та ак-
тивних громадян району.

У 2016 році разом з ко-
мандою започаткували цикл 
екскурсій до Верховної Ради 
України. За майже 5 років 
близько 3000 учнів та педа-
гогів шкіл району, вихователів 
садочків та активних грома-
дян отримали змогу доторк-
нутися до історії українського 
парламенту.

З 2014 року на базі громад-
ських приймалень діє клуб 
«Активне довголіття». Понад 
300 активних киян поважного 
віку активно та змістовно про-
водять дозвілля — влаштову-
ють екскурсії, майстер-класи 
та просто зустрічі з душевним 
спілкуванням.

ТВОРЧИЙ СВЯТОШИН

Новорічне свято у реконструйованому ЦК «Святошин», 2019 р.▲

Оновлений фасад  
кінотеатру «Лейпциг»▶

4 25 548

3D929
зали

до

глядачів

кіносеансів  
на день

демонструє фільми 
у форматі

«Червоний»  
зал на

місць
для

КІНОТЕАТР «ЛЕЙПЦИГ»: ЦИФРИ ТА ФАКТИ
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Любимо рідне місто —  
святкуємо День Києва разом
День Києва у Святошині з кожним роком яскравіший. 
Цьогоріч це — міжнародний фестиваль дитячої творчості 
«Сонячний каштанчик», майстер-класи та ігри для малечі 
та ще багато цікавинок.

2017

2018

20192019

2019 2019

2018
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СВЯТКОВИЙ СВЯТОШИН
Новорічні свята

Масницю

Яскраві вистави в оновленому Центрі культури «Свя-
тошин». У 2017 — понад 10 000 маленьких глядачів 
безкоштовно відвідали святкові вистави. 
У 2018 — 17 500 дітей. Більшість із них — діти пільго-
вих категорій. У 2019-му яскраві вистави переглянули 
понад 20 000 дітлахів. 

У 2017 році Масницю зустріли святами у дворах та 
скверах Святошина. Пісні, танці та традиційне спа-
лення символічного опудала зими підняли настрій 
мешканцям різних куточків району.
У 2018 році  масштабне святкування відбулося на 8 
майданчиках. Найбільші гуляння пройшли у пар-
ку «Інтернаціональний». Загалом на свято завітали 
понад 17 тисяч відвідувачів. Добра традиція продов-
жилася і у 2019 році.  Святкову атмосферу щороку 
створювали музичні колективи району. Усіх гостей 
частували смаколиками та чаєм.

2019

2019

2017 2019

2018

2019

    ФОТОРЕПОРТАЖ

2018
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МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ 
ВОЛОНТЕРІВ І ВЕТЕРАНІВ 
«ТАМ, ДЕ МИ — ТАМ УКРАЇНА»

ПРО ГЕРОЇВ. 
ДЛЯ ГЕРОЇВ
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Як голова Комітету у справах 
ветеранів та осіб з інвалідні-
стю, у своїй практиці я неодно-
разово стикався з випадками, 
коли державні органи або не 
здатні вирішити проблему лю-
дини, або свідомо саботують її 
вирішення. В такому разі за-
звичай достатньо особистої 
ініціативи та зовсім невеликих 
обсягів матеріально-технічної 
допомоги, щоб істотно поліп-
шити життя людини, родини 
чи колективу. Для таких ви-
падків я заснував БО «Фонд 
Олександра Третьякова».

Основні пріоритети роботи 
фонду — допомога ветеранам 
та членам їхніх родин, людям з 
інвалідністю, малозабезпече-
ним, а також розвиток Києва 
та Святошинського району.

Серед проектів фонду — 
освітні програми для учас-
ників війни на Сході України, 
конференції та інші заходи 
для ветеранів та їх громад-
ських організацій, забезпе-
чення людей з інвалідністю 
необхідними медикаментами 
та засобами реабілітації, ма-
теріально-технічне забезпе-
чення закладів освіти Свято-
шинського району, допомога у 
реалізації культурних ініціатив 
тощо.

За підтримки Фонду Олек-
сандра Третьякова у кіноте-
атрі «Лейпциг» для ветеранів 
проходять безкоштовні пе-
регляди українських фільмів. 
Таких як «Кіборги. Герої не 
вмирають» Ахтема Сеїтабла-
єва та «Позивний Бандерас». 
Зази Буадзе.
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БЛАГОДІЙНІСТЬ

Вдосконалення системи соціального захисту — 
тривалий та непростий процес. Проте часто люди 
потребують допомоги невідкладно. Тут і зараз. 
Для таких випадків існує благодійність.

Олександр Третьяков

освітні програми для 
учасників війни на 
Сході України

забезпечення людей з інвалідністю необхідними ме-
дикаментами та засобами реабілітації

допомога у реалізації 
культурних ініціатив

матеріально-тех-
нічне забезпечення 
закладів освіти

конференції та інші 
заходи для ветера-
нів та їх громадських 
організацій

НАПРЯМКИ РОБОТИ ФОНДУ 
ОЛЕКСАНДРА ТРЕТЬЯКОВА

За сприяння Фонду 22-23 
серпня 2018 року у Києві 
в «Мистецькому арсена-
лі» відбувся міжнародний 
форум волонтерів і вете-
ранів «Там, де ми — там 
Україна». У Форумі взя-
ли участь представники 
понад 100 українських 
та іноземних волон-
терських організацій та 
спілок ветеранів.
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Один з ключових принципів 
моєї роботи — максималь-
на відкритість до комунікації. 
Адже для того, щоб ефектив-
но представляти інтереси ви-
борців, депутат має бути в по-
стійному діалозі з громадою.

Саме тому у Святошин-
ському районі на постійній 
основі працюють 5 громад-
ських приймалень. П’яту було 
відкрито у 2018 році за адре-
сою вул. Кільцева дорога, 5Б. 
У приймальнях кияни отри-
мують безкоштовні юридичні 
консультації з актуальних пи-
тань. Кожен, хто цього потре-
бує, може записатися на при-
йом до юриста.

Серед проблем, які тур-
бують громадян, — житлові 
питання, пенсії та соціальні 
виплати, оформлення спад-
щини,  земельні питання, при-
значення аліментів та багато 
інших. Окрім цього, регуляр-
но проводжу прийоми грома-
дян у Комітеті у справах вете-
ранів та осіб з інвалідністю як 
голова цього Комітету.

За період роботи Верхов-
ної Ради VIII скликання я от-
римав звернення від понад  
43 000 осіб. 

ДІАЛОГ
ІЗ ГРОМАДОЮ

Для того, щоб розробляти ефективні та насправді 
корисні закони, необхідно постійно спілкуватися 
з людьми, інтереси яких ми представляємо в 
Парламенті.

Олександр Третьяков

236

11 991

43 023

особистих прийомів  
громадян та зустрічей з 
виборцями проведено

депутатських
звернень направлено

громадян звернулися до народного 
депутата України Олександра Третьякова

У 2015-2019 РОКАХ

Особистий прийом Олександра 
Третьякова у Комітеті у справах 
ветеранів та осіб з інвалідністю 
◀
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СПРАВЖНІ ІСТОРІЇ
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Євген, пройшовши війну на 
Сході України, спробував от-
римати належну йому гро-
шову компенсацію на житло 
як учасник АТО - внутрішньо 
переміщена особа. Він подав 
письмову заяву до Управлін-
ня праці та соціального захи-
сту населення Дніпровської 
районної у м. Києві держав-

ної адміністрації. Проте, без 
будь яких пояснень, у при-
йнятті заяви йому відмови-
ли. Тоді ветеран звернувся 
по допомогу до профільного 
комітету.

Лише після звернення Ко-
мітету до Міністерства со-
ціальної політики, КМДА та 
Дніпровської РДА, з’ясува-

лося, що необхідно виправи-
ти довідку про безпосередню 
участь в антитерористичній 
операції.

Після надання Євгеном  
виправленої довідки доку-
менти прийняли, а за півроку 
військовому виплатили на-
лежну компенсацію у розмірі 
понад 1 700 000 грн.

Ігор Сергєєв більше трьох 
років не міг отримати ста-
тус учасника бойових дій, 
оскільки військова частина 
просто не передавала його 
документи до відповідної 
комісії Сухопутних військ.

В пошуках справедли-
вості військовий звернувся 
до громадської приймаль-
ні Олександра Третьякова. 
Народний депутат тричі (!) 
звертався до Міністерства 
оборони України з вимогою 
вжити відповідних заходів. І 
лише через півроку Мінобо-
рони повідомило, що відпо-
відний статус Сергєєву на-
дано і видано належне йому 
посвідчення.

Належна компенсація  
для придбання житла

Допомога в отриманні  
статусу учасника бойових дій

Син пана Володимира, Сер-
гій, брав участь в антитеро-
ристичній операції у 2014 
році у складі батальйону 
патрульної служби міліції 
особливого призначення 
«Київщина» ГУМВС України 
в Київській області. Керів-
ництво підрозділу припус-
тилося помилок у докумен-
тах, внаслідок чого Сергій 
не мав можливості отрима-
ти статус «Учасник бойових 
дій».

Батько неодноразово 
звертався до МВС для ви-
правлення помилок, про-
те безрезультатно. У черв-
ні 2016 року він прийшов 
на прийом до Олександра 

Третьякова. До МВС було 
скеровано звернення на-
родного депутата, на який 
невдовзі надійшла відповідь 
за підписом Міністра. Також 
було отримано відповідь 
від ГУ Національної поліції. 
Проте жодних дій за цим не 
відбулося.

Після повторного де-
путатського звернення до 
МВС та Антитерористичного 
центру при СБУ в листопаді 
2016 року справа зрушила 
з місця. Надійшла відповідь 
від СБУ, що підтверджувала 
участь Сергія в АТО. Але че-
рез бюрократичну тягани-
ну (ніби повідомлення СБУ 
було таємним і не могло ви-

користовуватися у подаль-
шій роботі), вирішення пи-
тання надання статусу УБД 
відкладалося аж до середи-
ни 2017 року.

Комітет у справах вете-
ранів та осіб з інвалідністю 
тримав це питання на по-
стійному контролі та доміг-
ся того, що після 1,5 років 
бюрократичного «футболу» 
та поневірянь справедли-
вість було відновлено.

Ця історія є яскравим 
доказом необхідності ство-
рення в Україні Міністерства 
у справах ветеранів як єди-
ного органу, відповідально-
го за оперативне вирішення 
подібних питань.

Допомога в отриманні статусу 
учасника бойових дій для сина 

Безоплатне забезпечення ліками 
від хвороби Паркінсона

Щиро дякую Олександру Юрійови-
чу за допомогу в отриманні стату-
су УБД. На жаль, на своєму досвіді 
переконався, що в Україні єдиним 
засобом проти безвідповідальності 
посадовців лишається звернення до 
відповідального депутата. Радий, що 
у нашому Святошинському районі 
депутат саме такий. 

Ігор Сергєєв,
старший лейтенант запасу

Пані Світлана звернулася 
до Олександра Третьяко-
ва із, в буквальному сенсі, 
життєво-важливою пробле-
мою — забезпечення ліками. 
Препарати, необхідні їй для 
повноцінного життя, після 
чергових змін до законодав-
ства були виключені зі спис-
ку таких, які надаються на 

пільгових умовах, і не були 
замінені аналогами. У звер-
ненні жінка написала, що 
просить допомоги у зв’язку 
із «мізерною пенсією». Цю 
ганебну ситуацію необхідно 
було виправити якнайшвид-
ше. 

До Міністерства охоро-
ни здоров’я було направле-

но депутатське звернення з 
вимогою врегулювати ситу-
ацію. В.о. Міністра охорони 
здоров’я Уляна Супрун від-
реагувала на звернення, і, 
врешті, Департамент охоро-
ни здоров’я КМДА вжив не-
обхідних заходів для забез-
печення жінки необхідними 
препаратами.



Пані Галина неодноразово 
зверталась до Комітету з про-
ханням надати допомогу в 
реабілітації її батька, засудже-
ного у 1932 році за частиною 2 
статті 58  Кримінального ко-
дексу УРСР (контрреволюцій-
на діяльність, а саме «збройне 
повстання, будь-яка дія з намі-
ром відділити від Радянського 
Союзу будь-яку частину його 
території або вторгнення з 
метою захоплення влади»).

Така реабілітація стала 
можливою після прийняття 

Верховною Радою України 
Закону України «Про вне-
сення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо 
удосконалення процедури 
реабілітації жертв репресій 
комуністичного тоталітар-
ного режиму 1917 - 1991 ро-
ків», серед авторів якого був 
Олександр Третьяков.

У своєму листі до Коміте-
ту у справах ветеранів та осіб 
з інвалідністю жінка розпо-
відає історію свого життя, 
протягом якого постійно за-

знавала несправедливості та 
поневірянь через вирок, за 
яким було страчено її бать-
ка. Вона щиро дякує Олек-
сандру Третьякову та іншим 
авторам закону, а також усім 
тим, хто проголосував «за» 
у сесійній залі. Пані Галина 
пише: «Висловлюю вам свою 
щиру вдячність за вашу тур-
боту та увагу до простих лю-
дей — «вигнанців та ворогів 
народу», які ніколи не були 
ледарями, тунеядцями,  зло-
діями чи шахраями».

Мешканці будинку номер 7 
по бульвару Кольцова довгий 
час зверталися до районної 
влади з приводу заміни вікон 
у під’їзді. Взимку будинком 
«гуляли протяги», у кварти-
рах було холодно і доводило-
ся зігріватися обігрівачами.
 Врешті мешканка будинку 
Вікторія Кирилова звернула-
ся до громадської приймальні 

народного депутата України 
Олександра Третьякова. 

Це було вже не перше по-
дібне звернення, тому Олек-
сандр Третьяков домігся 
виділення додаткового фі-
нансування з міського бю-
джету. Цим коштом серед 
інших проектів, були вста-
новлені нові вікна у будинку 
на бул. Кольцова, 7.

До Комітету надійшло звер-
нення особи з інвалідністю 
внаслідок Другої світової вій-
ни, пана Тимофія, з прохан-
ням надати йому допомогу в 
реалізації права на отриман-
ня пільг з оплати за користу-
вання житлово-комунальни-
ми послугами.

У своєму зверненні він за-
значив, що, незважаючи на 

його статус, плату за опалення 
йому нараховують без ураху-
вання пільг, тобто на всю пло-
щу житлового приміщення.

Комітет листом від 
02.12.2016 звернувся до  під-
приємства, яке надавало від-
повідні послуги, з проханням 
розібратися, в ситуації, що 
склалась та віднайти мож-
ливість забезпечити ветера-

на війни пільгами з оплати за 
користування житлово-ко-
мунальними послугами.

Листом від 15.12.2016 пан 
Тимофій подякував Олек-
сандру Третьякову за турбо-
ту про нього та повідомив, 
що завдяки його допомозі 
оплата за опалення ветера-
ну війни зменшена майже в 
чотири рази.

На жаль, у наших будинках, 
найчастіше збудованих за 
радянських часів, нічого не 
пристосовано для життя лю-
дей з інвалідністю. Мешканці 
будинку на вул. Якуба Кола-
са, 14 вирішили не миритися з 
цією ганебною ситуацією.  

Один з їхніх сусідів має ін-
валідність — пересувається 
лише на візку. Для того, щоб 
він мав можливість самостій-
но бувати на вулиці, дихати 
свіжим повітрям, необхідний 
був широкий масивний пан-
дус, спорудження якого кош-
тує чималих грошей. 

Усім будинком люди звер-
талися до районної влади з 
проханням встановити пан-
дус. Та тривалий час  безре-
зультатно. Аж допоки пред-
ставниця ініціативної групи 
мешканців Леся Череднічен-
ко не звернулася до громад-
ської приймальні Олексан-
дра Третьякова. Адже знала, 
що питання захисту прав 
людей з інвалідністю — його 
профільна тема. Вже за де-
кілька місяців команда нар-
депа домоглася виділення з 
районного бюджету коштів 
на необхідний пандус.

Реабілітація батька, несправедливо 
засудженого за часів СРСР

Надійні вікна  
у під’їзді

Допомога в отриманні належних пільг з 
оплати житлово-комунальних послуг

Пандус там, де він необхідний

5150

Приємно здивована —  
Третьяков виявився 
кращим за представ-
ників влади, до яких 
ми звикли. Дякую за 
вирішення нашої про-
блеми. Тепер у під’їзді 
та квартирах тепло та 
затишно.

Вікторія Кирилова,
мешканка будинку на 

бульв. Кольцова, 7

Леся Чередніченко, 
громадська 
активістка

Дякую Олександру Третьякову та його по-
мічникам, що не залишаєтеся байдужими до 
проблем людей з інвалідністю. Особисто я 
вірю, що усі люди заслуговують на гідні умо-
ви життя. Рада, що наш депутат поділяє цю 
думку.



КОМАНДА
За роки системної робо-
ти у Святошинському районі 
навколо наших ініціатив сфор-
мувалася згуртована команда 
активних громадян.

Це  — співробітники при-
ймалень, волонтери Фонду, 
просто прихильники, які допо-
магають інформувати друзів 
та знайомих про події в житті 
району та залучають до участі 
у цікавих та корисних проек-
тах.

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ В ДІЇ

Нерідко члени команди й самі ініціюють та реалізують 
важливі для району та міста проекти. Приміром, у 2017 
році активісти команди Третьякова в рамках «Громад-
ського бюджету» столиці ініціювали встановлення спор-
тивних комплексів у 69 школах та садочках Святошина. 
Завдяки роботі команди та підтримці киян 32 000 дітей 
отримали змогу займатися фізичними вправами на сві-
жому повітрі.
Школи та садочки,  
в яких встановлені майданчики

Микільська Борщагівка. Проект №57
 ■ Школи №№ 35, 83, 205, 13, 197
 ■ Садочки №№ 257, 277, 390, 571, 80, 95, 139,  

199, 560
Борщагівка. Проект №58

 ■ Школи №№ 196, 281, 131, 222, ліцей «Еко» № 198
 ■ Садочки №№ 127, 145, 203, 469, 156, 249, 251,  

516, НВК «Обрій»
Святошин. Проект №59

 ■ Школи №№ 40, 253, 215, 76, Київська гімназія схід-
них мов № 1

 ■ Садочки №№ 218, 669, 60, 214, 601, НВК «Дзві-
ночок» № 68, НВК «Інтел», НВК «Довіра»,  
НВК «Сузір’я»

Південна Борщагівка. Проект №75
 ■ Школи №№ 254, 317, 223, 235, 297
 ■ Садочки №№ 85, 681, 694, 814, 819, 693, 785, 

219, 547
Новобіличі, Святошин. Проект №76

 ■ Школи №№ 55, 72, 230, 162, 206, гімназія № 154
 ■ Садочки №№ 276, 565, 615, 587, 789, 747, 735  

Ніколи раніше Святошин-
ський район не розвивався 
так стрімко, як зараз. Завдяки 
зусиллям Олександра Юрійо-
вича Третьякова реалізовано 
багато важливих для мешкан-
ців проектів. Я приєдналася 
до його команди щоб доклас-
ти і власних зусиль до змін на 
краще у рідному місті. І пи-
шаюся бути частиною цього 
ефективного та дружнього 
колективу однодумців.

Я працюю з Олександром 
Третьяковим ще з 2014 року 
— тоді він першим у нашому 
районі почав системно допо-
магати бійцям на фронті. На 
щастя, сьогодні наша армія 
зміцніла. Проте навіть тут, у 
мирному Києві, ще дуже бага-
то роботи. І я радий, що у нас 
є такий лідер, як Олександр 
Юрійович, який допомагає 
координувати наші зусилля.

Ніна Роговець,  
громадська 

активістка

Лисюченко  
Микола Ілліч,  

пенсіонер
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Звіт про роботу 
народного депутата України  

Олександра Третьякова 
у 2014-2019 роках

О С Н О В Н І  Ц И Ф Р И

Найефективніший київський 
«мажоритарник» 

ПАРЛАМЕНТ

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН

ДІАЛОГ З ГРОМАДОЮ

БЛАГОДІЙНІСТЬ

97

у 3 рази

законопроектів 

Подано

Фінансування
бюджету району
збільшено

ОСВІТА

ІНФРАСТРУКТУРА

порівняно з 2015 роком 

з них

41 4-й 423
прийнято  
як закони та 
постанови

за  
ефективністю

серед

депутатів VIII 
скликання ВР 

2 700місце  
у Києві

нових місць 
у садочках 
району

за темпами впровадження 
програми «Нова українська школа»

за темпами розбудови освітньої 
інфраструктури

Чергу до дитячих садочків 
скорочено вдвічі!

Святошинський район посідає

Сучасний стадіон у кожній 3-ій школі!

25 13898оновлених 
футбольних 
полів

Допомога учасникам 
війни на Сході 
України, членам 
їхніх сімей та сім’ям 
загиблих

Допомога 
людям з 
інвалідністю

Матеріально-
технічна 
підтримка 
закладів  
освіти

Сприяння в 
організації 
культурних 
заходів

ігрових  
майданчиків

спортивних 
майданчиків

236 особистих прийомів 
громадян та зустрічей 
з виборцями       

звернень  
громадян  
отримано 43 023



ГРОМАДСЬКІ ПРИЙМАЛЬНІ ОЛЕКСАНДРА ТРЕТЬЯКОВА

СПІЛЬНА ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ  
ОЛЕКСАНДРА ТРЕТЬЯКОВА ТА ВІКТОРІЇ МУХИ

БУЛЬВ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 4
телефон: (044) 338 70 92, (044) 338 70 93
e-mail: 3387092@gmail.com
графік роботи: пн–пт (10.00–18.00)

ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО, 5Д 
телефон: (044) 227  62  46 
e-mail:  2276246@gmail.com
графік роботи: пн–пт (10.00–18.00)

ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 106/2
телефон: (044) 338  97  48 
e-mail:  p3389748@gmail.com
графік роботи: пн–пт (10.00–18.00)

ВУЛ. БУЛГАКОВА, 13
телефон: (044) 228 21 09, (044) 453 50 42
e-mail: city84@ukr.net
графік роботи: пн–пт (10.00–18.00)

КІЛЬЦЕВА ДОРОГА, 5Б
телефон: (044) 332 20 17
e-mail: okryg85@ukr.net
графік роботи: пн–пт (10.00–18.00)

fb.com/TretiakovOleksandr www.tretiakov.org

Замовник: Кандидат у народні депутати України у одномандатному виборчому окрузі №219 Третьяков О.Ю. Установа, що здійснила друк: ТОВ «ЛІТЕРА-ДРУК». Тираж: 10 000 шт.  
Особа, відповідальна за випуск: Дубас Р.Р.


