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Шановні  
кияни!

Три роки тому мене обрали депутатом 
Верховної Ради у виборчому окрузі №219 
Святошинського району. Розвиток Свя-
тошина, Києва та країни в цілому були і 
залишаються головним пріоритетом для 
мене та моєї команди.



Вступ 5

Після обрання я пообіцяв регулярно 
звітувати про свою діяльність і дотриму-
юся обіцянки. Адже мандат народ ного 
депутата — це не привілей, а велика від-
повідальність перед тими, хто довірив 
мені цю роботу.

Усі ці три роки не були легкими для 
нашої країни. Російська агресія створює 
неймовірне навантаження на економіку, 
а головне — забирає життя наших спів
вітчизників, як цивільних, так і військових.

Розуміючи масштаби проблеми, свідомо 
очолив у Верховній Раді Комітет у справах 
ветеранів, учасників бойових дій, учасни-
ків АТО і людей з інвалідністю. Попри всі 
складнощі, наш Комітет розробив низку 
законів, спрямованих на допомогу ветера-
нам АТО, родинам загиблих воїнів, роди-
нам Небесної Сотні та людям з особливими 
потребами. Наш Комітет ініціював диску-
сію і законодавчу роботу зі створення Мі-
ністерства у справах ветеранів, щоб врегу-
лювати всі аспекти допомоги і реабілітації 
наших захисників. Ініціативу вже підтри-
мав Президент Петро Порошенко і, най-
важливіше, — самі учасники бойових дій. 

Моя робота як депутата від мажори-
тарного округу спрямована на розв’я-
зання проблем Києва та Святошин-
ського району. Разом із командою ми 
працюємо над широким колом питань, 
від великих проектів до персональних 
звернень місцевих мешканців. 

У тісній співпраці з Київським місь-
ким головою Віталієм Кличком та голо-
вою Святошинської районної державної 
адміністрації Володимиром Каретком ми 

докладаємо усіх зусиль для підвищен-
ня стандартів життя у районі та місті. Це, 
перш за все, збільшення фінансування по-
треб району,  завдяки якому, зокрема, від-
новлюється та розвивається інфраструк-
тура, поліпшується матеріальнотехнічна 
база шкіл, садочків та лікарень, ремонту-
ються дороги, міжквартальні проїзди та 
житлові будинки. В постійному діалозі з 
громадою ми визначаємо пріоритети роз-
витку і разом плідно працюємо над вті-
ленням наших планів.

Саме за результатами такого діалогу 
ми формуємо пропозиції до Програми 
економічного та соціального розвит-
ку міста Києва, що дає можливість бю-
джетним коштом реалізувати проекти, 
які потрібні святошинцям. 

Цього року домігся виділення 20 млн 
грн субвенції з державного бюджету 
(17 млн у попередньому році). Ці гроші 
спрямовані на потреби закладів освіти, 
зокрема заміну вікон, утеплення фасадів 
у школах та придбання мультимедійних 
дошок і проекторів, якими учні перших 
класів шкіл району зможуть користува-
тися вже наступного року. 

Попереду ще багато роботи. На жаль, 
колишні керманичі залишили нам майже 
руїну — як у галузях економіки та соці-
ального забезпечення, так і в сфері інфра-
структури та комунального господарства. 
Але день за днем і крок за кроком ми змі-
нюємо наш район, наше місто і нашу кра-
їну на краще. 

І це все — наші спільні досягнення.  
Дякую Вам за довіру!
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РОБОТА В  
ПАРЛАМЕНТІ

Законотворча діяльність 

До предметів відання Комітету Верховної 
Ради України у справах ветеранів, учасників 
бойових дій, учасників антитерористичної 
операції та людей з інвалідністю, який очо-
лює Олександр Третьяков, належать:

▶ правовий статус і соціальний захист вете-
ранів, учасників бойових дій, учасників ан-
титерористичної операції, жертв нацист-
ських переслідувань та інших громадян 
похилого віку і регулювання діяльності їх 
громадських об'єднань;

▶ законодавче забезпечення увічнення пам'я
ті загиблих під час захисту Батьківщини;

▶ соціальний захист і реабілітація людей з 
інвалідністю та регулювання діяльності їх 
підприємств і громадських об'єднань;

▶ реабілітація ветеранів, учасників бойових дій 
та учасників антитерористичної операції;

▶ законодавче регулювання надання соці-
альних послуг ветеранам, учасникам бо-
йових дій, учасникам антитерористичної 
операції та людям з інвалідністю;

▶ законодавче регулювання гуманітарної до-
помоги;

▶ соціальний захист членів сімей Геро їв 
Небесної Сотні.
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Робота в парламенті 7

58 законопроектів, 
автором (спів автором) 
яких є народний 
депутат О.Третьяков

ЗА 3 РОКИ РОБОТИ  
у Верховній Раді України 
було зареєстровано

Станом на жовтень 2017 року 

27 законопроектів  
ухвалено  
як закони

8 законопроектів  
ухвалено  
як закони

31 законопроект  
перебуває на 
розгляді

14 законопроектів, 
автором (спів
автором) яких є 
народний депутат 
О.Третьяков

РОБОТА В  
ПАРЛАМЕНТІ

Законотворча діяльність 

ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД  
подано на розгляд Верхов
ної Ради України

Робота в парламенті 7
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Окремі проекти законів, підготовлені за період  
з серпня 2016 року по жовтень 2017 року

1 Проект Постанови  
№ 5066-д від  
02.12.2016

Мета: проголошення 29 серпня Днем вшанування пам’яті заги-
блих захисників України.

2 Законопроект  
№ 6298 від  
06.04.2017

Мета: надання учасникам бойових дій, зокрема добровольцям 
та їхнім дітям, державної цільової підтримки для здобуття про-
фесійнотехнічної та вищої освіти у державних та комунальних 
навчальних закладах.

3 Законопроект  
№ 5475 від  
01.12.2016

Мета: удосконалення порядку надання гуманітарної допомоги 
в Україні особам, які розташовані та/або проживають на тимча-
сово окупованих або непідконтрольних територіях, або на лінії 
зіткнення, внутрішньо переміщеним або іншими особами, які по-
страждали внаслідок збройного конфлікту на сході України.

4 Законопроект  
№ 6574 від  
09.06.2017

Мета: відновлення прав осіб, які були засуджені у роки існуван-
ня комуністичного тоталітарного режиму у позасудовому поряд-
ку, а також засуджені за діяння, які не вважаються злочинами у 
цивілізованому суспільстві.

5 Законопроект  
№ 7161 від  
03.10.2017

Мета: посилення соціальної захищеності безпосередніх учасни-
ків антитерористичної операції, визнаних інвалідами внаслідок 
ампутації верхніх та/або нижніх кінцівок.

83 питання  
розглянуто

18 засідань  
Комітету  
проведено  
під головуванням
О.Третьякова

РОБОТА В 
КОМІТЕТІ
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Окремі закони, ухвалені за період  
з серпня 2016 року по жовтень 2017 року

1

2

3

4

Закон України  
№ 1678 від 
18.10.2016

Врегульовано питання призначення пенсії дружинам (чолові-
кам) загиблих в антитерористичній операції військовослужбов-
ців, які зайняті доглядом за дітьми годувальника до 8річного 
віку та проходять військову службу.

Закон України  
№ 1683 від 
18.10.2016 

Надано право на пенсію зі зниженням пенсійного віку на 5 років 
учасникам бойових дій, які брали участь в АТО, а у разі їх загибе-
лі — їхнім дружинам (чоловікам), якщо вони не взяли повторний 
шлюб, і батькам. 

Закон № 2014  
від 13.04.2017

Членам сімей осіб, які загинули (зникли безвісті) або померли 
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, що дістали під час 
захисту Батьківщини або виконання інших обов’язків військової 
служби, надано право на пільги по оплаті житла і комунальних 
послуг без урахування доходу сім’ї.

Закон № 1838  
від 07.09.2016 

Посилено державні гарантії здобуття освіти для дітей, які в да-
ний час проживають у зоні проведення антитерористичної опе-
рації, між територіями, що контролюються владою України, та 
територіями, які тимчасово не підконтрольні українській владі.

35 висновків по законо-
проектах  
подано до Верховної  
Ради України за 
результатами попе
реднього  
розгляду на  
засіданнях Комітету

РОБОТА В 
КОМІТЕТІ

З НИХ РЕКОМЕНДОВАНО:
прийняти за основу та в цілому —  
6 законопроектів
прийняти за основу —  
10 законопроектів
прийняти у другому читанні та  
в цілому — 2 законопроекти
повернути на доопрацювання ініціа
торам — 10 законопроектів
відхилити — 2 законопроекти
зняти з розгляду через з втрату 
актуальності — 1 законопроект
схвалити рекомендації парламент
ських слухань —  
1 проект постанови20 проектів законодав-

чих актів  
подані до відповід
них парламентських 
комітетів, що визна
чені головними з їх 
опрацювання

Попередні висновки до
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Парламентські слухання
19 жовтня 2016 року на виконання По-

станови Верховної Ради України від 14 лип-
ня 2016 року №1470VIII в залі пленарних 
засідань Верховної Ради України Коміте-
том проведено парламентські слухання на 
тему: «Державні гарантії соціального захи-
сту учасників антитерористичної операції, 
Революції Гідності та членів їх родин: стан 
і перспективи».

У заході взяли участь близько 500 осіб, 
переважно представники громадськості: 
учасники Революції Гідності й антитерорис-
тичної операції, члени їх родин та члени сі-
мей Героїв Небесної Сотні.

Підбиваючи підсумки слухань, голова 
Комітету Третьяков О.Ю. наголосив, що ос-
новною проблемою у забезпеченні належ-
ного рівня соціальних гарантій і соціаль-
ного захисту учасників антитерористичної 
операції, Революції Гідності та членів їх 
родин є відсутність єдиної державної стра-
тегії у цьому напрямку. Розв’язання зазна-
чених питань належить до компетенції ок-
ремих державних інституцій і гальмується 
через відсутність єдиного відповідального 
державного органу. З метою забезпечення 
комплексного підходу щодо їх врегулюван-

ня Комітет вбачає за необхідне ініціювати 
утворення Міністерства з питань ветеранів.

Рекомендації слухань, доопрацьова-
ні Комітетом з урахуванням зауважень 
та пропозицій, висловлених учасниками 
слухань, схвалені Верховною Радою Украї-
ни 9 лютого 2017 року (Постанова №1743  
від 09.02.2017).
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Створення Міністерства 
ветеранів

В Україні вже зараз налічується понад 
300 тис. учасників АТО. За цією цифрою сто-
ять активні люди віком 2040 років. Питанням 
забезпечення реалізації прав ветеранів на 
пільги та інші державні гарантії опікуються 
одночасно понад 20 органів державної влади.

На думку Комітету, така організація ро-
боти призводить до того, що органи влади 
різних рівнів постійно намагаються переки-
дати зобов’язання один на одного, при цьо-
му уникають відповідальності і, відповідно, 
держава не може повною мірою забезпечи-
ти права ветеранів.

Як наслідок, для ветеранів залишаються 
проблемними такі питання, як проінформо-
ваність про свої права та соціальні гарантії, 
що призводить до їх несвоєчасного звернен-
ня до відповідних органів (а відтак до втра-
ти частини гарантованих пільг), відсутність 
єдиного скоординованого механізму забез-
печення житлом та санаторнокурортним 
лікуванням тощо.

До останнього часу соціальна допомога 
учасникам бойових дій обмежувалася мате-
ріальними виплатами. Але завдання щодо 
допомоги ветеранам є набагато ширшим. 
Це, перш за все, повернення громадян, які 
пройшли війну, до мирного життя, допомога  

в працевлаштуванні, формування поваги до 
військової служби і самих військових, моти-
вація для інших вибирати військову кар’єру. 
Жодне з існуючих відомств не створювалося 
задля розв’язання цих питань.

Зараз в Україні створюються Центри до-
помоги учасникам АТО, оскільки після по-
вернення військових до цивільного життя 
надзвичайно важливо реабілітувати їх фі-
зично і психологічно. Але для ефективної 
адаптації ветеранів у суспільстві існуван-
ня лише таких Центрів недостатньо, хоча 
вони є базовими і дуже важливими. Необ-
хідно започатковувати нові соціальні ме-
ханізми та розробляти комплексні еконо-
мічні рішення.

Тому, на думку Комітету, необхідно не-
гайно напрацювати ефективний механізм 
реалізації соціального захисту у цій сфері та 
утворити один державний орган, що нести-
ме відповідальність за ефективну реаліза-
цію державної стратегії соціального захисту 
ветеранів. Таку позицію підтримали й пред-
ставники громадськості. Про те, що саме та-
кий шлях є ефективним і конструктивним, 
свідчить і міжнародний досвід. Так, у США, 
Канаді, Австралії, Хорватії існують Мініс-
терства у справах ветеранів.

Україна не була 
готова до війни 
у 2014 році і 
не готова до 
наслідків цієї війни 
сьогодні. 
Питання 
соціального 
захисту ветеранів 
є справою честі 
для держави.
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Станом на  
1 червня 2017 року 
в Україні офіційно  
зареєстровано:

475 700
303 198

учасників  
бойових дій

з них 
учасників АТО

549 877
1 254

учасників  
війни

у зв’язку з 
АТО

138 552
5 538

інвалідів  
війни

у зв’язку з 
АТО

211 435
7 956

членів сімей 
загиблих 

в АТО

Органи виконавчої 
влади, які реалізують 
державну політику  
у сфері надання пільг 
та інших державних 
гарантій ветеранам

Безоплатне забезпечення протезами

Санаторнокурортне лікування

Пільги з оплати за житло та комунальні послуги

Безоплатний проїзд

Безоплатний ремонт власних будинків і квартир

Безоплатне отримання ліків за рецептами

Позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов

Позачергове безоплатне забезпечення автомобілем

Влаштування до закладів соціального захисту населення

Безоплатне встановлення телефонів і позачергове користування послугами зв’язку

Виплата пенсій, довічних грошових утримань та  підвищень до них

Виплата щорічної разової грошової допомоги до 5 травня

Першочергове забезпечення земельними ділянками

Надання підтримки для здобуття професійнотехнічної та вищої освіти

Обслуговування амбулаторнополіклінічними закладами, позачергова госпіталізація. 
Користування при виході на пенсію  чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких 
вони були прикріплені. Щорічне медичне обстеження і диспансеризація
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Питанням соціального захисту 
учасників АТО і членів їх сімей 
займаються понад 20 міністерств, 
відомств, а також органи місцевого 
самоврядування і місцевої влади. 
Це призводить до бюрократичної 
плутанини, перекладання відпові-
дальності, зволікання у розв’язанні 
проблем бійців АТО, членів їх сімей.



Ветерани та учасники АТО 13

Безоплатне забезпечення протезами
Органи місцевого самоврядування
Місцеві органи виконавчої влади 
Державна служба у справах ветеранів 
Фонд соціального захисту інвалідів 
Міністерство соціальної політики 
Міністерство оборони 
Міністерство охорони здоров’я
Міністерство внутрішніх справ
Міністерство інфраструктури
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
Міністерство освіти і науки
Служба безпеки України
Служба зовнішньої розвідки
Державна служба з надзвичайних ситуацій
Державна прикордонна служба
Управління державної охорони
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України
Державна фіскальна служба
Національна гвардія України 
Держспецтрансслужба
Пенсійний фонд України 
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру 

Санаторнокурортне лікування

Пільги з оплати за житло та комунальні послуги

Безоплатний проїзд

Безоплатний ремонт власних будинків і квартир

Безоплатне отримання ліків за рецептами

Позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов

Позачергове безоплатне забезпечення автомобілем

Влаштування до закладів соціального захисту населення

Безоплатне встановлення телефонів і позачергове користування послугами зв’язку

Виплата пенсій, довічних грошових утримань та  підвищень до них

Виплата щорічної разової грошової допомоги до 5 травня

Першочергове забезпечення земельними ділянками

Надання підтримки для здобуття професійнотехнічної та вищої освіти

Обслуговування амбулаторнополіклінічними закладами, позачергова госпіталізація. 
Користування при виході на пенсію  чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких 
вони були прикріплені. Щорічне медичне обстеження і диспансеризація

Робота в парламенті 13

ІНІЦІАТИВА

За результатами дискусій 
Комітет спільно з волон
терами та ветеранами АТО 
ініціює створення єдиного 
Міністерства у справах  
ветеранів. Президент  
України Петро Порошенко  
підтримав цю ініціативу. 

Ця ініціатива потребує 
вивчення успішного амери

канського досвіду та кон
сультативнотехнічної 

підтримки фахівців зі 
США. 
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24 травня 2017 року Комітетом проведено 
засідання круглого столу на тему: «Шляхи 
удосконалення соціального захисту ветера-
нів війни. Актуальність утворення єдиного 
координаційного органу — Міністерства у 
справах ветеранів України».

Учасники дискусії висловили низку про-
позицій, зокрема щодо необхідності вивчен-
ня та аналізу закордонного досвіду, адап-
тації найкращих практик до українських 
реалій, побудови цілісної системи з одним 
міністерством на чолі процесу та чіткою 
персональною відповідальністю посадових 
осіб тощо.

2628 червня представники Комітету  
О. Третьяков та Г. Загорій відвідали Сполу-
чені Штати Америки, де провели низку зу-
стрічей у Сенаті, Конгресі та Міністерстві у 
справах ветеранів США.

Ініціатива щодо створення в Україні єди-
ного координаційного органу з питань со-
ціального захисту ветеранів війни була по-
зитивно оцінена та підтримана виконавчим 
директором з питань охорони здоров’я Мі-
ністерства у справах ветеранів США Карен 
Мелібраш, офісом Комітету Сенату США з 
зовнішньої політики та окремими членами 
Сенату США.

Петро Порошенко 
@poroshenko

За моїм дорученням по всій державі створюються  
Центри допомоги учасникам АТО. Ми також маємо створити 
Міністерство у справах ветеранів.
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Реалізація контрольної  
функції Комітету
У межах реалізації контрольної функції на засіданнях  
Комітету були заслухані такі питання:

7 вересня  
2016 року

про стан реалізації Закону України «Про внесення змін до За-
кону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту” щодо статусу осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України» №291 в ча-
стині встановлення статусу інваліда війни добровольцям (во-
лонтерам), які дістали поранення, каліцтво через участь в АТО

5 жовтня 
2016 року

про стан виконання у 2016 році бюджетних програм з питань 
соціального захисту учасників антитерористичної операції

7 грудня 
2016 року

щодо врахування компенсаційних виплат по догляду за особа-
ми з інвалідністю та громадянами похилого віку при призна-
ченні житлової субсидії

15 березня 
2017 року

про стан виконання бюджетних програм з питань соціального 
захисту учасників антитерористичної операції та людей з ін-
валідністю за 2016 рік та оперативну інформацію за I квартал 
2017 року

12 квітня 
2017 року

про стан виконання бюджетних програм з питань соціального 
захисту учасників антитерористичної операції та людей з інва-
лідністю у I кварталі 2017 року

5 квітня 
2017 року

про стан реалізації Постанови Верховної Ради України «Про 
забезпечення належним медичним обслуговуванням військо-
вослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які за-
знали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я під 
час проведення антитерористичної операції на сході України» 
від 29.05.2014 №1286 з урахуванням звернення волонтера Єр-
шової В.А.

17 травня 
2017 року

про стан виконання у 2017 році бюджетних програм з питань 
соціального захисту людей з інвалідністю
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Заходи, організовані або співорганізовані 
Комітетом у Верховній Раді України

ГРОМАДСЬКО-
ПОЛІТИЧНІ 

ЗАХОДИ

▶ Всеукраїнська виставка художньопри
кладного мистецтва та декоративних 
виробів за участю людей з інвалідні
стю з нагоди Міжнародного дня людей 
з інвалідністю. 6 грудня 2016 р.

▶ В рамках відзначення  
Всесвітнього дня людини з  
синдромом Дауна у Верховній  
Раді України проведено фотовиставку,  
«парламентські ігри», презентацію проектів молодих 
людей з Даунсиндромом, флешмоб “Lots of socks”.  
21 березня 2017 року.

▶ Фотовиставка робіт 
захисника Доне
цького аеропорту 
Руслана Боровика 
з нагоди 2ї річниці 
завершення боїв із 
захисту Донецького 
аеропорту. 19 січня 
2017 року.

▼ Круглий стіл на тему: «Я — мама особливої 
дитини!» 12 травня 2017 року.

▼ Всеукраїнська виставка художньоприкладного мисте
цтва та декоративних виробів, виготовлених дорослими 
та дітьми з інвалідністю, підготована Всеукраїнською 
громадською організацією інвалідів «Союз організацій 
інвалідів України». 23 травня 2017 року.
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Робота в парламенті 17

32
відвідувачі  побували
на особистому прийомі
в Комітеті. Переважну 
більшість з них становлять 
пенсіонери та люди  
з інвалідністю

45
питань  порушено  
у ході прийому громадян

КОМУНІКАЦІЯ З 
ГРОМАДСЬКІСТЮ

Особисті прийоми громадян у Комітеті

ГРОМАДСЬКО-
ПОЛІТИЧНІ 

ЗАХОДИ

НАЙАКТУАЛЬНІШІ  
ПИТАННЯ:

26% 
питання забезпечення дотри
мання законності і охорони 
правопорядку, реалізації прав  
і свобод громадян

35%  
питання соці
ального  
захисту

Робота в парламенті 17

1750
звернень громадян
і громадських
організацій

20
запитів на публіч
ну інформацію

За звітний період  
опрацьовано близько
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Завдяки тісній співпраці Київсько-
го міського голови Віталія Кличка, на-
родних депутатів від Святошинсько-
го району, депутатів Київради фракції 
«Солідарність» та Святошинської РДА, 
починаючи з 2015 року щорічно збільшу-
ється фінансування Святошинського ра-
йону передбаченого бюджетом м. Києва 
та Програмою економічного та соціаль-
ного розвитку. Крім того, за поданнями 
народних депутатів України Олександра 
Третьякова та Володимира Ар’єва у 2017 
році виділено з державного бюджету 
субвенцію Кабінету Міністрів України 
у розмірі 30 млн грн. Ці кошти спрямо-

вано на покращення матеріально-тех-
нічної бази закладів освіти та охорони 
здоров’я. 

На кошти міського та державного 
бюд жету реалізовано низку масштабних 
інфраструктурних проектів: створено 
перший у Києві Центр соціальних служб, 
здійснюється капітальний ремонт Бу-
динку культури «Святошин», розпо-
чато реконструкцію та забезпечення 
сучасним обладнанням бібліотеки «Свіча-
до», проведено капітальні ремон-
ти численних шкіл, садоч-
ків, житлових будинків 
та багато іншого.

ГРОМАДСЬКІ
ПРИЙМАЛЬНІПІДТРИМКА  

ЗАКЛАДІВ  
ОСВІТИ

ЧИСТІ ЛЕГЕНІ 
СТОЛИЦІ

ВІДНОВЛЕННЯ
ТРАДИЦІЙ

БЛАГОДІЙНОСТІ

СВІДОМІ  
УКРАЇНЦІ –  

ОСНОВА  
МІЦНОЇ  

ДЕРЖАВИ

ПІДТРИМКА  
УЧАСНИКІВ АТО  
ТА ЇХНІХ РОДИН

РОБОТА
В ОКРУЗІ

РОЗВИТОК  
СВЯТОШИНСЬКОГО 

РАЙОНУ
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▶ Центр культури «Святошин»  
(просп. Перемоги, 112). 
Проект реконструкції: повне 
оновлення зали та допоміж
них приміщень

▶ За сприяння Київського 
міського голови Віталія Кличка 

у рамках пілотного проекту Уряду зі ство
рення центрів надання соціальних послуг відкрито 
новий Центр соціальних служб Святошинського 
району за адресою: вул. Гната Юри, 14б. Центр працює 
у форматі «прозорий офіс». Тут можна отримати понад 
100 послуг за різними напрямами — оформлення 
субсидій, соціальних виплат, пенсій, послуги, пов’язані 
із захистом від безробіття, інформаційні послуги щодо 
питань соцзахисту тощо. Сьогодні в Україні діє три такі 
центри. За оцінкою Віталія Кличка, центр у Святошині є 
найкращим та найсучаснішим із них.

▶ Нове приміщення Музичної школи №22 площею 652 м2 за 
адресою: вул. Зодчих, 30а. (Раніше школа була розташова
на в загальноосвітній школі №196 за адресою вул. Зодчих, 
22, на останньому поверсі і займала площу 401 м2)

РОЗВИТОК  
СВЯТОШИНСЬКОГО 

РАЙОНУ



20 Олександр Третьяков. Звіт про роботу 2016—2017

Проведення робіт
з утеплення фасаду
житлового будинку
(просп. Академіка

Корольова, 12і)
650 000 грн

Встановлення
ігрового комплексу

(бастіон)
(вул. Булгакова, 5б)

300 000 грн

Проведення
ремонту фасаду

школи №35
(вул. Гната Юри, 10б)

1 490 000 грн

Фінансування соціально-економічного 
розвитку Святошинського району
з державного бюджету в 2016-2017 рр.

12
млн грн

Проведення
ремонту фасаду

школи №222
(вул. Тулузи, 6а)
1 490 000 грн

Проведення
ремонту фасаду

школи №196
(вул. Зодчих, 22)

1 490 000 грн

Проведення
ремонту фасаду

школи №281
(бр Кольцова, 7б)

530 000 грн

Встановлення
спортмайданчика

(футбольного стадіону)
у школі №196

(вул. Зодчих, 22)
1 000 000 грнВстановлення

спортмайданчика
(футбольного стадіону)

у школі №254
(просп. Корольова, 12м)

1 000 000 грн

Встановлення
ігрового комплексу

(бастіон)
(вул. Булгакова, 5б)

300 000 грн

Встановлення
ігрового комплексу

(корабель)
(вул. Зодчих, 18)

300 000 грн

Проведення робіт
з ремонту асфальтового

покриття міжквартальних
проїздів та прибудинкових 

територій школи №223
(Жолудєва, 6г) та №254
(просп. Корольова, 12м)

5 055 000 грн

Проведення робіт
з ремонту асфальтового

покриття міжквартальних
проїздів та прибудинкових

територій шкіл №281
(вул. Кільцева, 7б),

№196 (вул. Зодчих, 22) та садочків 
№469 (вул. Зодчих ,10а),
203 (вул. Зодчих , 22а)

1 745 000 грн

Проведення робіт
з утеплення фасаду
житлового будинку
(бр Кольцова, 11а)

650 000 грн
Проведення робіт

з утеплення фасаду
житлового будинку
(вул. Жолудєва, 4б)

650 000 грн

Проведення робіт
з утеплення фасаду
житлового будинку
(просп. Академіка
Корольова, 12л)

650 000 грн

5млн грн

Об’єкти, на які виділені 
кошти у 2016 році
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Капітальний ремонт
цоколю спеціалізованої

школи №317
(вул. Булгакова, 12)

1 110 000 грн

З початку депутатської каденції народний депутат України Олександр 
Третьяков співпрацює з Урядом з метою залучення додаткового фінансування 
на потреби району. За його подання вдається отримувати з державного бю-
джету значні кошти на відновлення шкіл та дитсадків Святошина. Виділення 
такого додаткового фінансування називається «субвенція»

Об’єкти, на які виділені 
кошти у 2017 році

15млн грн

Капітальний
ремонт ліцею
«ЕКО» №198

(вул. Тулузи, 6)
1 250 000 грн

Капітальний
ремонт фасаду

школи №35
(вул. Гната Юри, 10Б)

4 850 000 грн

Капітальний
ремонт фасаду

школи №281
(бр Кольцова, 7Б)

5 050 000 грн

Капітальний
ремонт фасаду

школи №222
(вул. Тулузи,6А)
2 740 000 грн

5млн грн

Облаштування 
мультимедійних комплексів 

для перших класів 
(інтерактивна дошка, 
проектор, програмне 

забезпечення):
• школа №83 (вул. Героїв 

Космосу, 3)
кожен на суму

150 000 грн

Облаштування мультимедійних комплексів 
для перших класів (інтерактивна дошка, 

проектор, програмне забезпечення):
•школа №13 (вул. Генерала Потапова, 3), 
•школа №40 (вул. Львівська, 6/3), •школа 
№76 (вул. Жмеринська, 8), •школа №131 
(вул. ЛитвиненкоВольгемут???), •школа 

№154 (просп. Перемоги, 63), •школа №205 
(просп. Леся Курбаса, 10д), •школа №215 
(вул. Жмеринська, 20), •школа №222 (вул. 

Тулузи,6а), •школа №223 (вул. Жолудєва, 6г), 
•школа №235 (вул. Кільцева, 1б), • школа 

№253 (вул. Жмеринська, 34), Київська 
гімназія східних мов №1 (вул. Львівська, 25)

кожен на суму 225 000 грн

Облаштування мультимедійних 
комплексів для перших класів 
(інтерактивна дошка, проектор, 

програмне забезпечення):
•школа №35 (вул. Гната Юри, 

10б), •школа №206 (просп. Леся 
Курбаса, 9а), •школа №254 (вул. 
Корольова, 12м), •школа №297 

(вул. Жолудєва, 3г), •школа 
№317 (вул. Булгакова, 12) 

кожен на суму
300 000 грн

Облаштування
мультимедійних комплексів 

для перших класів 
(інтерактивна дошка, проектор, 

програмне забезпечення):
•школа №281 (бр Кольцова, 7б) 

на суму 450 000 грн

Облаштування
мультимедійних комплексів 

для перших класів 
(інтерактивна дошка, проектор, 

програмне забезпечення):
•ліцей «ЕКО» №198

(вул. Тулузи, 6) 
на суму 375 000 грн

Розвиток Святошинського району
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ФІНАНСУВАННЯ ПОТРЕБ РАЙОНУ
З БЮДЖЕТУ М. КИЄВА ЗА ПЕРІОД 
2015-2017 РР. ЗБІЛЬШЕНО У 3,5 РАЗИ

69,6

2015 2016

239,2

2017

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 
ГОСПОДАРСТВО (млн грн)

7,6

75,8

2015 2016 2017

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА  
ТА СПОРТ (млн грн)

0,0
10,6

2015 2016 2017

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  
(млн грн)

2015 2016 2017

5,8 2,10,5

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  
(млн грн)

0,1 0,0
3,6

2015 2016 2017

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
(млн грн)

2015 2016 2017

5,3
2,37,1

КУЛЬТУРА 
(млн грн)

1,0

20,3

0

2015 2016 2017

ОСВІТА 
(млн грн)

53,2

124,5

2015 2016 2017

Фінансування
Святошинського району  

з міського бюджету  
у 2015-2017 роках.  
Динаміка, млн грн

Починаючи з 2015 року, за сприяння народного депутата України Олексан-
дра Третьякова та депутатів Київської міської ради фракції «Солідарність» 
щорічно суттєво зростає сума виділених коштів з міського бюджету на по-
треби Святошинського району в рамках Програми економічного та соціально-
го розвитку м. Києва.
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Команда народного депутата України Олександра Третьякова разом зі Свято-
шинською РДА працюють заради того, щоб кожен мешканець відчував позитивні 
зміни, починаючи з власного будинку. Збільшення фінансування на потреби району 
дозволяє нам робити буденні, але такі потрібні справи для кожного святошинця.

Інфраструктура та житлово- 
комунальне господарство

РЕМОНТ ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РАЙОНУ 
КОШТОМ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ* 

Капітальний 
ремонт  

інженерних мереж 

Заміна вікон Облаштування 
ігрових 

майданчиків
Капітальний 

ремонт покрівель
Інше

Капітальний 
ремонт фасадів

110

93 17

42 19

6

*Відповідно до Програми економічного та соціального розвитку м. Києва на 2017 рік

Окремі об’єкти, 
відремонтовані за період  
з серпня 2016-го  
до жовтня 2017 року

ФОТОРЕПОРТАЖ

▶ Ремонт даху 
на вул. Львівській, 57а

▶ Заміна вікон  
на вул. Львівській, 59а

БУЛО СТАЛО БУЛО СТАЛО

БУЛО

▶ Заміна вікон за адресою 
 вул. Булгакова, 8

СТАЛО
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У 2017 році за підтримки Олександра 
Третьякова КП «Київводфондом» відновле-
но роботу бюветів, розташованих у Червоно-
заводському провулку, 2/13 та у парку «Ін-
тернаціональний» (вул. Леся Курбаса, 6), що 
дало змогу забезпечити мешканців чистою 
питною водою. 

На численні звернення мешканців Свято-
шина за сприяння народного депутата Укра-
їни Олександра Третьякова Святошинською 
РДА за Програмою економічного та соціаль-
ного розвитку району було проведено низку 

робіт з ремонту інженерних мереж, під’їздів, 
сходових кліток, дахів тощо. Проведено робо-
ти з асфальтування міжквартальних проїздів. 
У районі активно запроваджуються заходи з 
енергоефективності, зокрема здійснюється 
заміна вікон, утеплення фасадів, у будинках 
встановлюється LEDосвітлення та сутінкові 
реле. Завдяки цим заходам вдалося досягти 
майже 20% економії електроенергії.

На фото лише невеличка частина того, що 
вдалося реалізувати у Святошинському ра-
йоні за звітний період.

▶ Відновлений бювет  
на Червонозаводському 
провулку, 2/13

▶ Відновлений бювет  
у парку «Інтернаціональний» 
(вул. Леся Курбаса, 6)

БУЛО СТАЛО

▶ Ремонт під’їзду за адресою:  
вул. Леся Курбаса, 9д

ВІДНОВЛЕНО

ЯРМАРОК
СЕЗОННИЙ

Спільними зусиллями мешканців райо-
ну, команди Олександра Третьякова та 
Святошинської РДА відновлено прове-
дення сільськогосподарських ярмарків у 
мікрорайоні Ґалаґани.

У жовтні 2016 року громадяни зібрали 
майже 2 тисячі підписів та провели гро-
мадські слухання за участі представників 
РДА та КМДА. Менше ніж за 2 тижні, 
роботу ярмарку було відновлено.

БУЛО СТАЛО

▶ Ремонт асфальтового покриття  
за адресою: вул. Зодчих, 62
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Разом з освітою забезпечення потреб закла-
дів охорони здоров’я завжди було і залиша-
ється пріоритетом районної та міської влади. 

У 2016 році бюджетним коштом здійсне-
но ремонт приміщень та заміну вікон у філії 
№2 Консультаційнодіагностичного центру 
Святошинського району за адресою: вул. Пе-
тра Курінного, 2. 

Того ж року з міського бюджету виділено 
15 млн грн на капітальний ремонт акушер-
ського відділення Київського міського поло-
гового будинку №3, який розташований на 
вул. В. Кучера, 7. Завдяки переплануванню у 
закладі створено нові палати та операційну.

7 квітня 2017 року до Всесвітнього дня здо-
ров’я в КНП «Консультативнодіагностичний 
центр» Святошинського району за адресою: 
вул. Симиренка, 10 було відкрито оновлений 
головний вхід. Після ремонту заклад став 
більш доступний людям з особливими потре-
бами — оновлено пандус, встановлено інше 
необхідне обладнання.

Любов до спорту необхідно виховува-
ти змалечку. Саме тому в рамках програми 
Київського міського голови Віталія Кличка 
«Безкоштовний спорт доступний кожному»  
юним святошинцям створюються сприят-
ливі умови для занять спортом. У 2017 році 
встановлено 25 спортивних майданчиків.  

До кінця року сумарна кількість майданчи-
ків, встановлених у 20162017 роках збіль-
шиться до майже 40: 25 було встановлено у 
2017му, 14 — у 2016 році.  

У школах району у 20162017 роках відре-
монтовано 9 спортивних залів, облаштовано 
11 футбольних та мініфутбольних полів. 

Охорона здоров’я — у пріоритеті

▶ Ремонт головного входу КДЦ  
на вул. Симиренка, 10

БУЛО

СТАЛО

Спорт доступний кожному
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2015         2016          2017

СТВОРЕННЯ НОВИХ МІСЦЬ  
У ДИТЯЧИХ  
САДОЧКАХ

150 150

450

Гідні умови  
для навчання  
та творчості

У 2017 році у низці дитячих садочків та 
шкіл Святошинського району проводяться ка-
пітальні ремонти та утеплення фасадів. Також 
після реконструкції буде відновлено роботу 
ДНЗ №179 на 220 місць за адресою вул. Якуба 
Коласа, 19. У садочку раніше розташовувався 
районний центр зайнятості. Після відкриття 
Центру соціальних послуг в приміщенні са-
дочку розпочався ремонт. Додаткові місця, 
створені у відновленому закладі, дозволять 
зменшити чергу до дитячих садочків району.

▶ Утеплення фасаду ДНЗ  №219 
 за адресою: б-р Кольцова, 7а

▶ Утеплення фасаду ДНЗ  №735, 
на вулиці Чистяківській, 1а

БУЛОБУЛО

СТАЛОСТАЛО

Триває капітальний ремонт Центральної 
районної бібліотеки «Свічадо», розташова-
ної за адресою: бр Ромена Роллана, 13в. 

Це пілотний проект перетворення бібліо-
тек на сучасні інформаційні центри, до яко-
го ввійшли три бібліотеки у різних районах 
міста. Проект реалізується за ініціативи Де-
партаменту культури КМДА та підтримки 

Вікторії Мухи, депутата Київради фракції 
«Солідарність», голови постійної Комісії Ки-
ївради з питань культури, туризму та інфор-
маційної політики. 

В рамках проекту буде здійснено капі-
тальний ремонт із сучасним дизайном, 
перепланування та зонування простору 
(будуть створені окремі зони для читання 
та змістовного відпочинку). Та найважли-
віше, що бібліотеку обладнають новітньою 
комп’ютерною технікою і забезпечать віль-
ний доступ до мережі Інтернет. 

Що важливо, після всіх змін бібліотека 
стане безбар’єрною: вхідну групу закладу 
облаштують пандусом, а всередині — ство-
рять спеціальні місця для людей з особли-
вими потребами та закуплять книги, напи-
сані шрифтом Брайля.

КРОК У МАЙБУТНЄ

Сучасний інформаційний 
центр у Святошині
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Наші діти — найталановитіші. Ми маємо забезпечити їм 
комфортні умови та найсучасніше обладнання для повноцінного 
всебічного розвитку.

▶ Концерт у ДМШ №29.  
Нові інструменти додають творчого натхнення

У січні цього року учні дитячих музичних 
шкіл Святошинського району №№ 22, 23, 29 
завдяки спільним зусиллям народного депу-
тата України Олександра Третьякова, голови 
постійної Комісії Київради з питань культу-
ри, туризму та інформаційної політики Ві-
кторії Мухи та Святошинської РДА отримали 
новенькі музичні інструменти. Серед них 
скрипки, віолончелі, бандури, флейти, клар-
нети та навіть ударна установка.

У жовтні 2017 року за сприяння голови Свято-
шинської РДА Володимира Каретка Київська 
дитяча художня школа №5 отримала влас-
не приміщення. У будівлі колишньої ЖЕД, за 
адресою: вул. Василя Стуса, 25, створено сучас-
ний простір: понад 1100 м2 на 230 місць. Рані-
ше художня школа №5 займала частину пло-
щі ДНЗ №785 (вул. Симиренка, 2а), де могли 
займатися лише 130 дітей. На відкриття заві-
тав Київський міський голова Віталій Кличко. 
Водночас у зазначеному садочку тривають ре-
монтні роботи. Після завершення ремонту він 
зможе прийняти 5 дитячих груп на 95 місць.

Багато років дитячі та юнацькі творчі колективи Святошинського району розвивалися 
не завдяки, а всупереч політиці міської та районної влади. Сьогодні  ми змінюємо став-
лення до підтримки творчих навчальних закладів — матеріально-технічне забезпечення 
художніх та музичних шкіл — важлива складова розвитку української освіти.
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Я — відкритий до співпраці, 
адже досягти успіху у розбудові 
нашого району, міста, країни 
поодинці неможливо. Можна 
лише спільно.

4 громадські 
приймальні
працюють
у районі

2300 депутатських 
звернень  
направлено до 
відповідних органів 
державної влади та 
місцевого само
врядування

 15500 громадян  
(враховуючи 
колективні 
звернення)  
звернулися до 
народного  
депутата України

ВІДКРИТІСТЬ
ДО СПІЛКУВАННЯ
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зустрічей 
проведено з
мешканцями
району
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▶ Повна відкритість до киян — таке завдання по-
ставив своїй команді Олександр Третьяков. 
Тому у Святошині на постійній основі 
працюють чотири громадські приймаль-
ні народного депутата, кожну з яких 
щодня відвідують десятки мешканців 
району. У громадських приймальнях 
також можна отримати безкоштов-
ну юридичну допомогу. Кожен, хто 
цього потребує, може прийти у при-
йомні дні та проконсультуватися у 
юриста. Будьте уважні: аби отримати 
кваліфіковану допомогу, потрібно 

попередньо записатися. Контакти 
громадських приймалень ви 

можете знайти на остан-
ній сторінці цього звіту.

15 особистих
прийомів  
проведено

ВІДКРИТІСТЬ
ДО СПІЛКУВАННЯ

40

громадянам 
надано  
юридичну  
допомогу850



30 Олександр Третьяков. Звіт про роботу 2016—2017

Мешканці району звертаються до громад-
ських приймалень Олександра Третьякова 
з найрізноманітнішими питаннями. Основ-
ні проблеми, які турбують святошинців, — 
благоустрій району, покращення інфра-
структури і проведення ремонтів тощо. Є й 
особисті звернення. Кожне з них детально 
вивчається фахівцями, надається юридич-
на допомога, а за необхідності — готуються 
депутатські звернення.

Небайдужі святошинці приходять не 
лише з проблемами, а й з ідеями, пропози-

ціями поліпшення життя району, культур-
ними проектами. Такі ініціативи лягають в 
основу спільних дій, в яких беруть участь 
представники команди Третьякова, Свято-
шинська РДА та депутати фракції «Солідар-
ність» у Київській міській раді.

Олександр Третьяков добре ознайом-
лений з поточною ситуацією у Святошин-
ському районі та потребами мешканців. На-
родний депутат постійно тримає «руку на 
пульсі», а, за нагоди, з задоволенням особи-
сто спілкується зі святошинцями. 

Діалог з громадою
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Щорічні зустрічі  
з активними громадянами

Кожного року у грудні Олександр 
Третьяков проводить підсумкові зустрічі з 
активними святошинцями. 

Передноворічний настрій не заважає, а, 
навпаки, додає душевності спілкуванню. 
На останній зустрічі зал Центру культури 
«Святошин» був заповнений на 100%. По-
спілкуватися з нардепом прийшло понад 
800 святошинців. Багато хто привів з собою 
дітей. І поки ті влаштовували ігри навколо 

ялинки, що стояла на сцені, дорослі обго-
ворювали питання ЖКГ, доріг, медицини, 
соціального захисту тощо. Загалом, хоч і 
мали місце досить палкі дискусії, настрій 
у всіх був святковий, а атмосфера — друж-
ньою та конструктивною. 

Такі зустрічі та продуктивні бесіди вже 
стали традицією Святошинського району, 
адже заряджають усіх учасників позитивом 
та надихають на працю.
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360 дитячих подарунків 
отримали родини  
учасників АТО  

Олександр Третьяков. Звіт про роботу 2016—2017

500 квитків до кінотеатру  
«Лейпціг» надано родинам
учасників АТО 

253 родини учасників АТО отримали  
квитки на чемпіонат світу  
з хокею у м. Києві

80 квитків до цирку отримали  
родини учасників АТО  

374 родини учасників АТО отримали  
квитки на новорічно 
різдвяні вистави у  
ЦК «Святошин»

У Святошинському районі про-
живають 1717 учасників АТО, 40 
родин загиблих учасників АТО, 27 
інвалідів війни, які брали безпосе-
редню участь в АТО. Усі соціальні 
заходи, які проводяться громад-
ськими приймальнями Олексан-

дра Третьякова, пропонуються у 
першу чергу ветеранам та членам 
їхніх сімей. Захисникам України 
та їхнім родинам ми приділяємо 
особливу увагу, зокрема щодо от-
римання статусу УБД, соціальних 
пільг, юридичної допомоги тощо. 

ВЕТЕРАНИ  
ТА УЧАСНИКИ 

АТО
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204 родини учасників АТО  
отримали необхідні 
 медикаменти

12 родин учасників АТО  
отримали засоби реабілітації  
(ходунки, милиці, памперси,  
пелюшки, тростини та інше)

На потреби 93ї бригади 
прид бано та передано 
медичні засоби (турнікети, 
бандажі) 

47 учасників АТО  
направлено на  
професійні курси

На базі громадських  
приймалень надається  
юридична допомога  
учасникам АТО та їхнім  
родинам

У СПІВПРАЦІ  
З УПРАВЛІННЯМ 
СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ 
СВЯТОШИНСЬКОЇ РДА

57 путівок на санаторнокурортне  
лікування (дитина + дорослий)  
отримали родини  
учасників АТО (28 дорослих  
та 29 дітей)

7 учасників АТО отримали  
путівки на проходження  
реабілітаційного лікування

ВЕТЕРАНИ  
ТА УЧАСНИКИ 

АТО
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До Дня Державного Прапора України у 
сквері «Воїнам — Героям АТО» за адресою: 
вул. Чорнобильська, 12  було відкрито пам’ят-
ний знак воїнам, які загинули під час війни 
на сході України. Відбулась урочиста церемо-

нія закладання пам’ятного каменя. Хвили-
ною мовчання вшанували пам’ять загиблих 
та поіменно згадали кожного полеглого  
святошинця.

Сквер був створений за ініціативи гро-
мадської організації «Спілка ветеранів АТО 
Святошинського району». Ідея та образ 
пам’ятного знаку виникли в очільника ор-
ганізації Євгена Кривобока під час участі в 
АТО у 2015 році. Майже два роки активісти 
обмірковували ідею. Підтримку така ініціа-
тива знайшла в народного депутата Украї-
ни Олександра Третьякова, що дало змогу в 
стислі терміни реалізувати задум громадян.

У Святошинському районі відбу-
ваються патріотичні заходи, присвя-
чені воїнам, які захищали та захи-
щають нашу землю від російських 
загарбників. Юні та дорослі свято-
шинці знайомляться з подвигом ге-
роїв сьогодення, які живуть поруч із 
нами. Олександр Третьяков завжди 
підтримує такі ініціативи.

Один з таких заходів — ме-
моріальна експозиція «Святошинці — ге-
рої АТО», яка відбулася у січні 2017 року 
в Центрі віськовопатріотичного та спор-
тивного виховання молоді «Десантник».

На виставці представлені світлини воїнів, 
які за Вітчизну віддали найдорожче, — життя.

Відкриття виставки стало для школярів 
чудовою нагодою поспілкуватися з воїна-
мисвятошинцями.

Знайомимо молодь з подвигом наших
співвітчизників

Зберігаємо пам’ять про загиблих героїв

Дякуємо нашим волонтерам
Шляхетність та само-

відданість волонтерів, 
які безкорисливо допома-
гають іншим, вражає та 
захоплює. На щастя, такі 
люди мешкають поруч з 
нами і ми можемо подя-
кувати їм за надважливу 
справу, яку вони роблять. 
Зокрема, 10 грудня 2016 
року членів Святошинської 
організації ветеранів при-
вітали з Міжнародним днем волонтера. 27 
неймовірних особистостей, які вже багато ро-

ків незмінно допомагають іншим, отримали 
грамоти та подарунки від народного депутата 
України Олександра Третьякова. 
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Піклуємося про ветеранів Другої світової
У школах Святошина регуляр-

но відбуваються святкові заходи 
для ветеранів Другої світової 
війни, в’язнів концтаборів та ді-
тей війни. Перед гостями висту-
пають творчі колективи району, 
а також талановиті учні. 

Більшість таких зустрічей 
завершуються теплим нефор-
мальним спілкуванням дітей та 
ветеранів. Команда Олександра 
Третьякова не лишається осто-
ронь та завжди долучається до 
вітань.

Шануємо подвиг ліквдаторів аварії на ЧАЕС

Історично склалося, що Святошинський район 
став новою домівкою для багатьох переселенців із 
зони відчуження та ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Ці 
люди, які першими прийняли на себе удар та захи-
стили нас від наслідків найстрашнішої техноген-
ної катастрофи XX сторіччя, заслуговують на нашу 
безмежну вдячність та пошану.

У 2016му та 2017 роках за клопотанням Олек-
сандра Третьякова мешканці Святошина, які брали 
участь у ліквідації аварії на ЧАЕС, були нагородже-
ні Грамотами та Почесними грамотами Верховної 
Ради України «За заслуги перед українським наро-
дом». У 2016му почесні відзнаки отримали семеро 
ліквідаторів, наступного року — ще шестеро свято-
шинців.
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Спортивна 
реабілітація

Інклюзивна 
освіта

Безбар’єрний 
простір

Атмосфера 
піклування і 

любові

Допомога людям з особливими 
потребами передбачає вирішення 
цілого комплексу питань: реабілі-
тації, психологічної та медичної 
підтримки, надання необхідних 
засобів пересування, слухових 
апаратів тощо. І головне — до-
помогти стати повноцінними і 
активними членами суспільства, 
без обмежень для пересування, 
праці та всебічної реалізації осо-
бистості.

ЛЮДИ  
З ОСОБЛИВИМИ

ПОТРЕБАМИ

36 Олександр Третьяков. Звіт про роботу 2016—2017
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Допомога  
у навчанні 

ЛЮДИ  
З ОСОБЛИВИМИ

ПОТРЕБАМИ
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Перші кроки в доросле життя
Закінчення школи і початок нового дорос-

лого життя — дуже радісний і хвилюючий 
момент. Тому випускний у школіінтернаті 
№15 не міг залишитися без уваги. 

Щирі привітання, побажання впевнено ру-
хатись до мети і знайти себе в бурхливому 
світі лунали від вчителів і батьків. Від Олек-
сандра Третьякова випускники отримали по-
дарунки і слова підтримки.

Заохочення 
до творчості
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Виставка мистецьких творів  
у Верховній Раді України

6 грудня 2016 року з нагоди відзначення 
Міжнародного дня людей з інвалідністю у 
Верховній Раді відбулась виставкапродаж 
художніх робіт та виробів декоративнопри-
кладного мистецтва, виготовлених людьми з 
інвалідністю, в тому числі дітьмиінвалідами.

Виставка була організована Всеукраїнською 
організацією інвалідів «Союз організацій інва-
лідів України» за підтримки парламентського 
Комітету у справах ветеранів, учасників бойо-
вих дій, учасників антитерористичної опера-
ції та людей з інвалідністю. 

Учасники прибули до Києва з різних куточ-
ків України і представили сотні різноманіт-
них виробів — від картин і вишивок до одягу 

і декору. Серед інших у виставці взяли участь 
і талановиті діти Святошинського району. Ро-
боти майстрів викликали неабияку цікавість  
депутатів, журналістів і відвідувачів Верхов-
ної Ради. Олександр Третьяков придбав для 
себе роботу юної художниці зі Святошина 
Маші Кучинської.

Виставка проводиться вже вдруге і має на 
меті доносити до широкого загалу інформа-
цію про таланти людей з особливими потре-
бами та звертати увагу представників влади 
на їхні проблеми. Сприяти проведенню таких 
заходів Олександр Третьяков, як Голова Комі-
тету, планує і надалі.
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Сонячний настрій  
для сонячних дітей

Сильні духом

Дитячий будинокінтер-
нат для хлопчиків на вул. 
Котельникова виховує мо-
лодь з особливими потреба-
ми. 

На початку 2016го нав
чального року вони от-

римали всю необхідну для 
творчості канцелярію. Дітво-
ра із вдячністю приймала 
подарунки, за допомогою 

яких зможе відтворити та 
зобразити свої мрії і фанта-
зії, пізнавати світ та експе-
риментувати. 

Також привітали хлопців 
на Стрітення і Великдень. 
Веселі конкурси, концерти 
та частування смаколиками 
створили чудову атмосферу 
свята для всіх присутніх.

1 грудня 2016 року, напе-
редодні Міжнародного дня 
людей з інвалідністю, в куль-
турному центрі «Святошин» 
відбулось нагородження пере-
можців та учасників фестива-
лю творчості дітей та молоді 
з функціональними обмежен-
нями «Повіримо у себе». Цей 
конкурс зібрав сильних духом 
молодих людей і дівчат, які 
представили свою творчість 
на суд журі та публіки. 

Всі учасники конкурсу 
отримали від Олександра 
Третьякова подарунки та 
квитки до цирку.

Сюрпризи для 
наймолодших

ЮНІ ТАЛАНТИ

Садочок №219 на 
бульварі Кольцова опі-
кується особливими ді-
точками з порушенням 
зору. А ще — виховує 
справжні таланти. 

Свої танцювальні та 
акторські здібності ма-
леча продемонструвала 
на святі, влаштованому 
для батьків і виховате-
лів у грудні 2016 року. 
Маленькі артисти підго-
тували цікаві та яскраві 
номери, в які вклали всі 
свої вміння і душу. 

З приємними пода-
рунками на свято до 
дітвори завітали і пред-
ставники команди на-
родного депутата Олек-
сандра Третьякова.
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Розширення 
світогляду 

дітей

Створення 
гідних умов  

для навчання

Підтримка 
педагогів

Заохочування  
до здобуття  
нових знань
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Як батько, я розумію, наскільки 
важливо створювати для дітей 
можливості для всебічного роз-
витку і власним прикладом на-
дихати на старанну працю  
і відповідальність. Як громадя-
нин, усвідомлюю, що найбільший 
потенціал України — не промис-
ловість і чорноземи, а наші діти.  
Від того, чого ми їх навчимо і як 
будемо виховувати, залежить 
майбутнє країни. 

ОСВІТА
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Формування 
конкурентних 

навичок

Матеріально- 
технічне 

забезпечення

Освіта 41

Вчителі важливі!
2 жовтня 2017 року у Київському націо-

нальному театрі оперети зібралося близько  
800 освітян — це і вчителі, і вихователі, і пе-
дагоги закладів позашкільної освіти, і трене-
ри дитячоюнацьких спортивних шкіл райо-
ну. Тобто всі ті, хто своєю невтомною працею 
плекають майбутнє України.

Влаштував свято Олександр Третьяков. За 
його ж клопотанням до керівництва парла-
менту 111 освітян Святошина отримали 
державні відзнаки — Грамоти та Почесні 

грамоти Верховної Ради України до 
Дня працівника освіти. Такі по-

чесні відзнаки святошинські 
педагоги отримали впер-

ше. 

Стимулювання
творчості

ОСВІТА
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Інвестиції в майбутнє

Цього року в Святошському районі за 
підтримки Олександра Третьякова вперше 
стартував новий освітній проект GoCamp. 

GoCamp After School — це новий формат 
позашкільної програми з поглибленим вив

ченням англійської мови. Його мета — не 
лише поглибити знання мови, а й навчити 
критично мислити та бути толерантними 
до інших. Кілька тижнів волонтери з різних 
країн світу навчають дітей навичок розмов-
ної та літературної англійської. Навчання 
проходить в ігровому форматі, що викликає 
в дітей захоплення і спрагу до знань.

У 2017 році відбулись вже два етапи про-
грами: навесні — GoCamp After School — за-
няття після уроків, участь у якому взяли 
учні шкіл №№ 131, 162 223, 230, 235, 317, а 
також літній шкільний табір GoCamp — де 
школярі навчальних закладів №№35, 162, 
223, 235, 281 мали змогу змістовно прове-

сти літні канікули. Сотні задоволених ді-
тей не лише покращили своє знання анг-
лійської мови, а й знайшли нових друзів.

«Був приємно вражений, як весело, неви-
мушено та цікаво проходять заняття з іно-
земними гостями. Діти зацікавлені і сприй-
мають це все як своєрідну гру — але гру, 
яка навчає і захоплює, спонукає дізнаватися 
все більше нового. Та й це прекрасна мож-
ливість не просто «підтягнути» свій рівень 
англійської, а й познайомитися з іншими 
культурами, розширити коло свого спілку-
вання та власний світогляд. Переконався, 
що такий проект — дуже потрібна та цікава 
річ. Це своєрідна інвестиція у майбут-
нє, адже нинішні школярі творитимуть 
наше з вами завтра», — зазначив Олек-
сандр Третьяков під час особистого спілку-
вання з волонтерами проекту.
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«Я можу врятувати життя»

Гордість та надія Святошина 

Учні шкіл Святошинського району за іні-
ціативи Олександра Третьякова приєднали-
ся до всеукраїнських змагань «Я можу вря-
тувати життя».

Акція покликана навчити юнаків і дівчат 
навичок надання першої невідкладної до-
помоги. Найкращі юні рятівники змагались 
між собою за право називатися кращим прак-
тичним знавцем домедичної допомоги. 

Відбірковий турнір Святошинського райо-
ну відбувся восени 2016 року. III місце посіла 
команда гімназії №154, друге місце здобули 
учні школи №35, а переможцями стали вихо-
ванці школи №223, які поїхали на Всеукраїн-
ські змагання в МДЦ «Артек» у ПущіВодиці.

І хоча киянам не вдалося перемогти ровес-
ників з Полтави, Одеси і Дніпра, всі учасники 
отримали необхідні знання з парамедицини. 

Наприкінці травня 2017 року у Святошині 
відзначили переможців олімпіад, конкурсів 
та призерів Малої академії нау. Окрім грамот 
від Святошинської РДА, всі вони отримали 
подарунки та почесні відзнаки від Олексан-
дра Третьякова. 

Також вже доброю традицією стало вітати 

випускників, які досягли значних успіхів у нав-
чанні. Від імені народного депутата відмінни-
ки отримують грамоти та приємні подарунки. 
Віримо, що завзяття і наполегливість наших 
молодих талантів й надалі допомагатимуть 
їм досягати нових вершин!
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Вітаємо з ювілеєм!

▶ У вересні 2017 року педагоги, вихованці та 
їхні батьки відсвяткували 30й день народ-
ження дитячого садочка «Сузір’я». Приві-
тали добрими побажаннями і корисними 
подарунками, а директор Тетяна Банітова 
за поданням Олександра Третьякова наго-
роджена Почесною грамотою Київського 
міського голови.

▶ На початку листопада 2017 року Київська 
гімназія №154, що знаходиться на проспек-
ті Перемоги, 63, відзначила своє 80річчя.  
На свято завітало багато почесних гостей, 
випускників, меценатів, серед них і відо-
мий футболіст Володимир Онищенко. А 
гарний настрій подарували виступи твор-
чих колективів Святошинського району. 
Теплі слова привітань прозвучали і від 
народного депутата України Олександра 
Третьякова.

◀ У вересні 2017 року дитячому садочку 
№735 виповнилось 55 років. До свята 
будівлю капітально відремонтували, 
тому приводів для привітань було вдо-
сталь. Теплі та щирі слова від нинішніх 
вихованців та їх батьків, випускників 
про садочок, подяка та щира вдячність 
вихователям за їхню невтомну працю та 
щирість почуттів.

◀ 21 жовтня 2017 року 45 років виповнило-
ся дитячому садочку №249, що на буль-
варі Ромена Роллана, 3а. За сприяння 
народного депутата України Олександра 
Третьякова дружній колектив закладу 
відсвяткував цю подію екскурсією до 
Чернігова.

Немає нічого приємнішого для педагога, ніж вдячність та увага учнів і випускни-
ків. Ювілеї навчальних закладів Святошина відзначають святковими концертами 
та теплими зустрічами.
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▶ У червні 2017 року дитячий садочок №214 
зустрів своє 60ліття, яке відзначили кон-
цертом і теплими побажаннями. Привітав 
педагогів закладу і Олександр Третьяков: 
«Величезна вдячність за вашу любов, тер-
плячість та розуміння. Садочкуювіляру 
бажаю подальшого процвітання, вихован-
цям та працівникам — здійснення заду-
мів. Щастя, добробуту та миру усім!» 

▶ Особливий день для Київської гімназії 
східних мов №1 прийшов у грудні 2016 
року, коли навчальний заклад відзначив 
80 років від дня заснування. На ювілей 
завітали дипломати країн Сходу, почесні 
гості, нинішні та колишні учні, а та-
кож представники команди Олександра 
Третьякова з привітаннями для педагогів 
та учнів закладу. 

▶ У жовтні 2016 року 40річний ювілей від-
святкувала школа №35. За цей час нав
чальний заклад став надійним дороговка
зом у дорослому житті для численних
випускників. Ювілей відзначали урочис
тим концертом. Теплі слова, подарунки і 
усмішки прикрашали цей день. 

◀ У грудні 2016 року середня школа №140 
відсвяткувала почесний ювілей — 80 ро-
ків праці. З привітаннями на ювілей заві-
тали і представники команди народного 
депутата України Олександра Третьяко-
ва. До побажань додали і музичний 
подарунок, щоб у вихованців школи було 
більше можливостей проявити власні та-
ланти, а концерти та творчі вечори стали 
ще яскравішими.

◀ У листопаді 2016 року школі №297 випов-
нилося 25 років. Школярі підготували 
концерт, що мав вигляд імпровізовано-
го шкільного альбому. До свята заклад 
отримав новенький комп’ютерний клас. 
Педагоги, які найдовше працюють, отри-
мали почесні грамоти від Святошинської 
РДА та театральні квитки від народного 
депутата України Олександра Третьякова.
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ЕКСКУРСІЇ ДО
ВЕРХОВНОЇ РАДИ
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Екскурсії до Верховної Ради за сприяння 
Олександра Третьякова вже стали доброю 
традицією для святошинців. Під час візиту 
від професійного екскурсовода можна дізна-
тись багато цікавих фактів про історію укра-
їнського парламентаризму, а також занури-
тись в його сьогодення. 

Особливий інтерес такі відвідини викли-
кають в учнів старших класів шкіл. Можливо, 
хтось із цих молодих хлопців та дівчат обере 
для себе шлях журналіста, політика або по-
мічника депутата.

Не меншу цікавість проявляють і дорослі 
мешканці Святошина. За останній рік понад 
1300 жителів району змогли потрапити до 
парламенту, дізнатись про історію будівлі, 
віхи становлення українського парламента-
ризму, на власні очі по-
бачити, як функціо-
нує Верховна Рада 
і її апарат, а та-
кож зробити на 
згадку фото в 
кулуарах. понад 

1300
за останній рік
ВІДВІДАЛИ 
ВЕРХОВНУ 
РАДУ  
УКРАЇНИ

святошинців
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Пам’ять про Другу 
світову війну

Ми щодня будуємо Україну — в своїх 
думках, родинах, містах! Єдність та 
наполегливість — запоруки успіху на 
шляху до нашої спільної мети!

Патріотичне 
виховання 

молоді

Відзначення 
державних 

свят ПАТРІОТИЧНЕ 
ВИХОВАННЯ
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Інформування  
про безвіз
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ПАТРІОТИЧНЕ 
ВИХОВАННЯ

▶ 14 жовтня 2017 року до Дня 
захисника України, свята Покрови 
Пресвятої Богородиці та Дня Укра
їнського козацтва в Святошині на 
базі школи №281 вперше відбувся 
мистецькокраєзнавчий фестиваль 
«Історії Борщагівського краю». 
Гасло фестивалю — «Пізнай Бор
щагівський край». Основна мета — 
зберегти, примножити та популя
ризувати інформацію про минуле, 
традиції та самобутність рідного 
краю. Переможці фестивалю отри
мали від Олександра Третьякова 
«розумні подарунки», які дадуть 
їм змогу ще більше дізнатися про 
історію столиці, — запрошення на 
екскурсію до Софії Київської. 

▶ Європейський вибір став невід’єм
ною частиною національної іден
тичності сучасних українців.  
Це ми довели, коли вийшли на 
Євромайдан, щоб відстояти наше 
право на зближення з європейською 
спільнотою. Цього року Європа стала 
до нас ще на крок ближчою. Напере
додні 11 червня  — дати офіційного 
набуття чинності безвізового режиму 
з країнами ЄС — активісти команди 
Олександра Третьякова провели 
у Святошинському районі інфор
маційну кампанію про переваги та 
особливості безвізу.
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8 та 10 листопада 2017 року юні історики — пере-
можці фестивалю «Історії Борщагівського краю» на 
запрошення народного депутата України Олександра 
Третьякова відвідали Софійський собор. Учні шкіл 
№№254, 281, 206 імені Леся Курбаса, ліцею «Еко» 
№198 та команда Центру «Десантник» з захопленням 
слухали екскурсовода та вправно відповідали на запи-
тання з історії пам’ятки.

ПІЗНАЄМО ІСТОРІЮ РАЗОМ

    ФОТОРЕПОРТАЖ
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Свята, які виникли за останні 25 років вже 
у незалежній Україні, мають для нас особли

вий зміст. Це День захисника України, 
День українських Збройних сил — коли ми 
дякуємо воїнам, які захищали та захищають 
нашу землю, а також День Гідності та Сво-
боди — річниця двох революцій, у яких весь 
наш народ відстояв право жити у вільній не-
залежній Україні. У Святошинському районі 
щороку ці дні відзначають численні акти-

вісти та молодь. Народний депутат України 
Олександр Третьяков ніколи не лишається 
осторонь і всіляко підтримує такі починання, 
адже сам був активним учасником як Пома-
ранчевої революції, так і Революції Гідності. 

У 2016 році напередодні Дня захисника 
України, 12 жовтня, Святошинська РДА за 
підтримки Олександра Третьякова влашту-
вала видовищний концерт у Центрі культу-
ри «Святошин». 

До Дня Гідності та Свободи у школах ра-
йону традиційно відбуваються урочисті 
заходи. На фото ви можете побачити деякі 
з них: у 2016 році у школах №223 та №76 
відбулися творчі зустрічі, виступи дитя-
чих колективів.  Школярі та вчителі вла-
штували благодійні ярмарки на підтримку 
святошинських сімей загиблих воїнів АТО 
та учасників Революції Гідності.

Пишаємося, що ми Українці
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Важливою передумовою існування 
ефективної та дієвої армії є вихован-
ня молодих патріотів, які продов-
жать традиції героїчних захисників 
Батьківщини. Саме тому виховання 
майбутніх героїв надзвичайно важли-
ве. Одним із закладів, які займаються 
цією справою, є Центр військово-патрі-
отичного та спортивного виховання 
молоді «Десантник» у Святошинсько-
му районі, розташований за адресою: 
вул. Жолудєва, 6д.

До Дня Збройних сил України у грудні 2016 
року понад 50 юних святошинців взяли участь 
у конкурсі патріотичної пісні «Сурми звитяги» 
на базі Центру «Десантник». Переможці отри-
мали грамоти та кубки, а усі учасники — за-
охочувальні призи від Олександра Третьяко-
ва, адже в наші нелегкі часи юні таланти 
особливо потребують підтримки та мотивації.

▶ Напередодні свята Покрови у 2017 
році у Центрі «Десантник» відбулися 
військовопатріотичні змагання. Коман-
ди шкіл змагалися в силі та спритності, 
демонстрували вміння володіти зброєю, 
стійкість та витривалість. Кожен з учасників 
переконливо довів — козацькі дух та звитяга 
продовжують горіти в серцях молодого 
покоління. Від імені народного депутата 
України Олександра Третьякова переможці 
змагань отримали призи. 

Армія є головним гарантом  
існування держави.
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З нагоди Дня 
Збройних сил 
України 6 грудня 
2016 року Центр 
за підтрим-
ки народного 
депутата Украї-
ни Олександра 
Третьякова 
провів відкриті 
військовоспор-
тивні змагання 
«Славні хлопці 
українці».
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Протягом трьох останніх років Свято-
шинський район завдяки ініціативам та 
підтримці Олександра Третьякова і район-
ної адміністрації творчо та яскраво відзна-
чає головне свято нашої держави. В районі 
проводяться флешмоби, конкурси, святкові 
концерти та інші цікаві й змістовні заходи. 

Цьогоріч до Дня Незалежності та Дня 
Державного Прапору України за сприян-
ня народного депутата України Олексан-
дра Третьякова Святошинська РДА вла-
штувала в парку «Інтернаціональний»   
концерт музичних та танцювальних ко-
лективів району.

І навіть хмари та дощ не завадили ки-
янам насолодитися виступами дітлахів та 
талановитої молоді Святошина. 

Свято Дня  
Незалежності

Українці народжені 
вільними і цінують 
свободу понад усе.
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Пам’ятаємо. Перемагаємо
Друга світова війна  — величний подвиг та 

жахлива трагедія українського народу. У Свя-
тошинському районі шанують пам’ять про цю 
страшну війну.

За ініціативи Олександра Третьякова з’яви-
лася нова традиція — щорічно до Дня Пере-
моги та Дня пам’яті та примирення у районі 
розповсюджують символічні червоні маки  — 
знак пам’яті та скорботи. 

Для дітей та молоді проходять освітні та 
культурні заходи. Наприклад, цього року у 
Центрі військовопатріотичного та спортив-
ного виховання молоді «Десантник» за під-
тримки народного депутата України Олексан-
дра Третьякова провели захід «Пам’ятаємо. 
Перемагаємо». 

Для ветеранів діти підготували музичні 
композиції. Тридцять троє воїнів АТО отрима-
ли медалі «Честь. Слава. Держава».
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Культура — це теж зброя, яка  
дає силу та надію у часи найважчих 
випробувань.

Підтримка 
творчих 

колективів

Збереження 
традицій

Екологія та 
благоустрій

СВЯТОШИНСЬКА  
ГРОМАДА
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Родинне 
дозвілля

Заохочення 
професійних 

успіхів

Активне  
довголіття

57

СВЯТОШИНСЬКА  
ГРОМАДА

▶ Народний хор ветеранів «Джере
ло» Центру культури «Святошин» 
у 2016му та 2017 роках став 
переможцем двох всеукраїн
ських фестивалів самодіяльної 
творчості. А завдяки підтримці 
народного депутата України 
Олександра Третьякова отримав 
змогу активніше гастролювати.

Святошинська громада
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Важливі дати відзначаємо разом

8 листопада 2016 року у концертній залі 
клубу «Бінго» відзначили День працівни-
ка соціальної сфери. Віцепрем’єрміністр 
України Павло Розенко передав комп’ю-
терну техніку представникам відділення 
соціальномедичної реабілітації для дітей 
з ураженнями нервової системи та пору-
шенням психіки. Кращим працівникам за 
сумлінну працю та досягнуті успіхи в про-
фесійній діяльності вручили Подяки та 
Почесні грамоти від народного депутата 
України Олександра Третьякова.

Кожної третьої неділі березня в нашій 
країні відзначають День працівників жит-
ловокомунального господарства. Цього 
року на свято, організоване за підтрим-
ки Олекандра Третьякова у клубі «Бінго», 
привітати комунальників з професійним 
святом завітало керівництво Святошин-
ського району та посадовці КМДА. Кра-
щих працівників відзначили Подяками та 
Почесними грамотами. Головною подією 
стало вручення шістьом святошинським 
комунальникам ордерів на квартири.

У 2016 році до Всеукраїнського дня праців-
ників культури та майстрів народного мис-
тецтва, який відзначається 9 листопада, пра-
цівників культурної сфери району привітали 
з професійним святом. «Ветерани» культури 
отримали відзнаки від народного депутата 
України Олександра Третьякова. Наостанок 
всіх гостей чекав приємний подарунок — ви-
става у виконанні акторів академічного Теа-
тру драми і комедії на Лівому березі.

До Дня медичного працівника 18 червня 
2017 року Олександр Третьяков привітав 
фахівців у Театрі драми та комедії на Лі-
вому березі. Працівники медичної сфери 
Святошинського району отримали щирі 
вітання та приємні подарунки, а також не-
очікуваний сюрприз — виставу у виконан-
ні акторів театру.

Безперечно всі професії важливі. Так само беззаперечним є той факт, що кожно-
му фахівцеві приємно, коли заохочують його успіхи та дякують за його сумлінну 
працю. Добру традицію відзначати професійні свята у районі підтримує і народ-
ний депутат Олександр Третьяков із командою.
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Велика  
святошинська  
родина

31 травня 2017 року у центрі «Десантник» 
за підтримки народного депутата України 
Олександра Третьякова відбулося свято 
для сімей, які прожили в шлюбі більше 
50 років. З понад 20 подружніх пар, які 
завітали на свято, п’ятеро вже відсвятку-
вали свій діамантовий ювілей (60 років у 
шлюбі), шість подружжів прожили разом 
понад 55 років, а 11 — відзначили золотий 
ювілей (50 років життя у шлюбі). З нагоди 
річниці сімейного життя та Всесвітньо-
го дня батьків кожна родина отримала 
Подяки  Святошинської РДА та приємні 
подарунки. 

У дружній та згуртованій громаді, а 
громада Святошина є саме такою, особли-
ві родинні дати часто також святку-
ють разом з друзями та сусідами. 

18 травня цього року з нагоди Міжнарод-
ного дня сім’ї у школі №76 влаштували 
свято для родин району. Свято відвідали 
понад 300 багатодітних родин. Усі вони 
отримали Подяки від Святошинської РДА та 
подарунки від народного депутата України 
Олександра Третьякова.

3 жовтня 2016 року Олександр Третьяков 
привітав освітян Святошина з Днем учи-
теля. Свято відбулося у Театрі на Лівому 
березі. Зі сцени пролунали спогади, слова 
подяки і щирі побажання від народного де-
путата України: «Розуміючи всю складність 
завдань, які Вам доводиться вирішувати 
щодня, хочу ще раз висловити захоплення  
Вашою мудрістю і терпінням, наші дорогі 
педагоги. Здоров’я вам, миру і душевної 
рівноваги»
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▶ У грудні 2016го команда Олександра 
Третьякова влаштувала для малечі 
зимові свята з нагоди відкриття нових 
дитячих майданчиків. Виступи акторів, 
конкурси, естафети та інші розваги зігрі-
ли дітлахів та батьків у холодні зимові 
дні. 

СВЯТКУЄМО 
РАЗОМСвято зими

▶ Восени 2016го у Святошинському районі 
відбулися яскраві свята для малечі та 
дорослих, організовані командою Олек-
сандра Третьякова. До програми заходів 
увійшли ярмарки, естафети, конкурси та 
багато інших цікавинок. Дітлахів розважа-
ли актори та пригощали ласощами.

Свято осені  
у твоєму дворі
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◀ У лютому 2017го у Святошині відзначали 
Масляну. За народними звичаями цими 
днями проводжають зиму та зустрічають 
весну. Команда Олександра Третьякова 
підготувала для дітей та дорослих справж-
нє свято: виступи творчих колективів 
району, традиційні розваги та святкове 
частування — смачні млинці. 

СВЯТКУЄМО 
РАЗОМ

◀ В новорічноріздвяні дні 2016 року за 
підтримки народного депутата України 
Олександра Третьякова та Святошин-
ської РДА понад 10 000 дітлахів 
відвідали вистави циклу казокмю-
зиклів «Чарівний подарунок» в Центрі 
культури «Святошин». Окрім яскравих 
вражень малеча отримала солодкі 
подарунки.

Новорічні свята

Масляна у Святошині



У СВЯТОШИНІ
ДЕНЬ КИЄВА

27 ТРАВНЯ 2017

    ФОТОРЕПОРТАЖ



У СВЯТОШИНІ
ДЕНЬ КИЄВА

27 ТРАВНЯ 2017
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Клуб «Активне довголіття»
На базі громадських приймалень 

Олександра Третьякова діє клуб «Ак-
тивне довголіття». 

Святошинці поважного віку збираються 
разом, щоб поділитися життєвим досвідом, 
обговорити актуальні проблеми, привітати 
іменинників та збагатитися новими вра-
женнями. 

Представники команди Олександра 
Третьякова для учасників клубу  регулярно 
влаштовують різноманітні розважальні та 
пізнавальні заходи: свята, екскурсії, творчі 
вечори, майстеркласи, тематичні дискусії, 
психологічні тренінги та заняття з англій-
ської мови.

Душевне спілкування — основна умова для довгого  
та щасливого життя.
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Також члени клубу влаштовують неве-
личкі мандрівки до природних та історич-
них пам’яток Києва, щоб дізнатися більше 
про рідний район і місто та просто заради 
спілкування на свіжому повітрі.

Наприклад, у вересні цього року активі-
сти відвідали екскурсію до Національного 
заповідника «Софія Київська» на запрошен-
ня народного депутата України Олександра 
Третьякова.

понад 

300
киян  
поважного віку 
ВІДВІДУЮТЬ 
КЛУБ 
«АКТИВНЕ 
ДОВГОЛІТТЯ»
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Оскільки основою якості життя є насампе-
ред здоров’я, Олександр Третьяков започатку-
вав програму «Киянам  — здоров’я та актив-
не довголіття». 

У рамках програми, яку реалізує ко-
манда Олександра Третьякова спільно 
з Міжнародним благодійним фондом 
«Сприяння розвитку медицини» у Свя-
тошині діють пересувні поліклініки, в 
яких кияни мають змогу отримати кон-
сультації лікаря, перевірити зір, виміря-
ти артеріальний тиск та визначити рівень 
цукру у крові, а також безкоштовно отримати 
найнеобхідніші ліки.

Програма Олександра Третьякова 
«Киянам — здоров’я  
та активне довголіття» понад 

5000

близько

21000
киян

мешканців 
Святошинського району 
взяли участь у програмі 
«Киянам — здоров’я та 
активне довголіття» 
протягом останнього 
року 

За весь період  
дії програми  
участь у ній взяли
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Робимо місто зеленішим та охайнішим, 
починаючи з рідного району

Щороку навесні команда Олександра 
Третьякова та активні громадяни разом із 
комунальними службами та Святошинською 
РДА влаштовують «велике весняне приби-
рання» та саджають молоді дерева у зелених 
зонах району, адже місто — наш спільний 
дім. Цього року толоки пройшли у парку 
«Юність», сквері на вулиці Котельникова 26
32, біля озера Віра, на вулиці Глієра, на вули-
ці Жолудєва, а також у селищі Жовтневому. 
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Спорт для дітей — це необхідність. 
Фізичне виховання не лише 
загартовує, а й вчить бути 
наполегливими, покладатися на 
власні сили і йти до своєї мети.  
Саме тому спорт має бути 
доступним кожному. У цьому 
питанні маємо підтримку
міської влади.  
Спортивний мер —  
спортивна столиця.

Допомога  
в організації  

змагань і  
фестивалів

Ремонт і 
відновлення 
спортивної 

інфраструктури 
району

Залучення батьків 
до заняття 

спортом з дітьми

Популяризація 
різних видів 

спорту

СПОРТ
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Заохочення дітей 
до активного 

способу життя — 
альтернатива 

шкідливим звичкам

СПОРТ

◀ У 20162017 роках в Святошин-
ському районі за адресами вул. 
Якуба Коласа, 23 та Симиренка, 
22б відкрили сучасні футболь-
ні мініполя зі штучним по-
криттям. Збудовані за сучасни-
ми технологіями з системами 
відводу вологи та витривалим 
покриттям, поля приймають 
любителів футболу за будь
яких погодних умов протягом 
усього року. 
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Cпортивні події Святошина

◀ Свято спорту в парку 
«Інтернаціональ-
ний» за підтрим-
ки Олександра 
Третьякова,  
вересень 2016 року.

◀ Понад 50 
маленьких 
розумників 
з усіх куточ-
ків України 
прибули до 
Святошина 
на Всеу-
країнський 
дитячий ша-
ховий тур-
нір «Різдвяні 
зустрічі», 
січень 2017 
року.

▶ Фінал районного 
етапу Чемпіонату 
Києва з сімейного 
спорту2017,  
квітень 2017 року.

▲ Ще одне нове футбольне поле від-
крито в спеціалізованій школі №196, 
жовтень 2017 року.

▼ Напередодні Покрови в Центрі 
«Десантник» команди шкіл взяли 
участь у військовопатріотичних 
змаганнях, жовтень 2016 року.

Фізична активність та спорт є запоруками гармонійного розвитку дитини та 
здорового життя у дорослому віці. Саме тому серед пріоритетів Київського місько-
го голови Віталія Кличка та народного депутата України Олександра Третьякова — 
розвиток спортивної інфраструктури, який робить безкоштовні заняття спортом 
доступними для кожного юного та дорослого киянина. Завдяки розбудові відповідної 
інфраструктури Святошина в районі щорічно зростає кількість спортивних подій. 
Деякі з них ви можете побачити у нашому фотозвіті.
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▶ Легкоат-
летичні 
змагання 
за першість 
району серед 
школярів,  
квітень  
2017 року. 

▼ У березні та жовтні 2017 року проходили традиційні 
змагання з плавання серед вихованців ДЮСК «Бриган-
тина». Переможці отримали почесні грамоти від Свя-
тошинської РДА та корисні подарунки для подальших 
занять улюбленим спортом від Олександра Третьякова.

▼ Змагання Святошинського 
району з вело спорту серед 
школярів, травень 2017 року. 
Перемогу здобули учні шкіл 
№254 та № 297.

▲ Фінал першості шкіл мікрорайону з лег-
коатлетичного кросу, вересень 2016 року. 
Найкращими стали бігуни шкіл №297 і 
№254.

▲ Фінал відкритої першості з футболу 
Святошинського району серед школярів, 
жовтень 2016 року. За перемогу змага-
лись 12 команд.
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▶ Серед глядачів — Олександр Третьяков 
 зі своїм сином

Перевірити нове футбольне поле на практиці ра-
зом з дітлахами Святошина до спеціалізованої школи 
№196 завітали Олександр Третьяков зі своїм сином, а 
також гравці футбольного клубу «АрсеналКиївщина».

ВІДКРИТТЯ 
ФУТБОЛЬНОГО СТАДІОНУ
У СВЯТОШИНСКІЙ ШКОЛІ №196

    ФОТОРЕПОРТАЖ
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▶ Юні спортсмени отримали подарунки 
від Фонду Олександра Третьякова

▶ Професійні футболісти зіграли зі 
школярами товариський матч 
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▼ «Скрипалька». Мурал українського 
стрітартиста Саші Корбана на Південній 
Борщагівці. Помилуватися стінописом, 
що займає стіну 16поверхового будинку, 
можна за адресою: вул. Жолудєва, 4б.

▼ Козаки зробили селфі розміром з п’я-
типоверховий будинок. Яскравий та 
патріотичний мурал став подарунком до 
Дня знань. Він розташований навпроти 
центрального входу в нову школу №140, 
на стіні будинку за адресою: вул. Верхо-
винна, 80б.

НОВІ 
СВЯТОШИНСЬКІ 
МУРАЛИ

СТВОРЕНІ У 2016–2017 РОКАХ ЗА  
СПРИЯННЯ ОЛЕКСАНДРА ТРЕТЬЯКОВА
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▶ «Крижані легенди». Козаки розігрують шайбу на стіні школи 
№223 за адресою: вул. Жолудєва 6г. Мурал створений з 
нагоди Чемпіонату світу з хокею дивізіон А1, який відбувся 
у Києві 22 28 квітня 2017 року. Козаки стали офіційним та-
лісманом змагання. Варто зауважити, що створення муралу 
стало практичним уроком з демократії для учнів школи. Діт-
лахам надали 3 варіанти сюжету. Фінальне зображення було 
вибране в результаті демократичного голосування.

▶ «Учениця». Мурал 
біля школи №254 
створили у співав-
торстві стрітартисти 
Саша Корбан і Роман 
Кулешов (Wius). Саша 
переїхав до столиці 
з Донецької області 
після початку бойових 
дій на сході. Стінопис 
можна побачити за 
адресою: вул. Академі-
ка Корольова, 12і

▼ «Козаки. Спорт». Мурал 
було створено до Дня 
Українського Козацтва в 
2016 році. Побачити цей 
артоб’єкт на власні очі 
можна на стіні школи 
№131 (вул. Литвинен-
коВольгемут, 2).

Нові святошинські мурали
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