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Хто ж такий Михайло Терен-
тьєв? Це ім’я добре знайоме 
киянам, оскільки 33-річний 

кандидат у нардепи (народився 12 
вересня 1985 року, киянин) протя-
гом вже п’яти років опікується про-
блемами рідного міста. За освітою 
Терентьєв – історик і правознавець, 
працював помічником юрискон-
сульта в приватній компанії, а також 
викладав у педагогічному універ-
ситеті. Одружений, виховує сина. 
Політика для Терентьєва – добре 
знайоме поле діяльності. Оскільки 
з 2010 року по 2014-й він керував 
громадською приймальнею депу-
тата. Юридичні консультації гро-
мадянам, зелені зони, благоустрій 
столиці, — ось лише мала частка 
депутатського доробку Терентьєва, 
який є діючим депутатом Київської 
міської ради (обирався двічі). Також 
Михайло Терентьєв з 2016-го обі-
ймає посаду директора КП «Інже-
нерний центр».

ДЕПУТАТСЬКИЙ ДОРОБОК: 
ЗАРАДИ ГРОМАДИ

Новітня історія України, на 
жаль, знає багато прикладів того, 
як депутати, отримавши перемогу 
на виборах, «забувають» про власні 
обов’язки. Михайло Терентьєв від-

різняється від таких «колег», оскіль-
ки робота заради громади стала 
для нього не просто ключовим ас-
пектом депутатської діяльності, а й 
частиною власного життя. І це при-
родно: депутат оперативно реагує 
на звернення громадян, проводить 
виїзні зустрічі, спілкується з грома-
дою, інколи буває, що він працює в 
режимі 24/7. І Михайла Терентьєва, 
за його словами, такий ритм цілком 
влаштовує.

За словами кандидата у нарде-
пи, його депутатська робота ґрун-
тується на комунікації з місцевою 
громадою.

«До мене щодня надходить ве-
личезна кількість звернень меш-
канців столиці. Це – і небайдужі 
громадяни, стурбовані станом своїх 
під’їздів, дитячих майданчиків, по-
крівель, підвалів та прибудинкових 
територій, і представники громад-
ського сектору, які хочуть реалізу-
вати свої ініціативи в Києві. Кожен, 
хто звертається до моєї приймаль-
ні, завжди отримує відповіді на свої 

питання, кваліфіковану правову до-
помогу та підтримку у розв’язанні 
проблем. Я переконаний, що всі 
зміни на краще можливі лише за-
вдяки спільним зусиллям громади 
і її представників», — розповідає 
депутат.

За словами Михайла Терентьє-
ва, він вдячний киянам за якісний 
конструктивний діалог, оскільки він 
є основою для плідної співпраці у 
форматі «Депутат – громада». Це 
двосторонній рух, підкреслює депу-
тат Київради.

Михайло Терентьєв завжди ак-
центує увагу на ролі громади: «Ре-
альні справи і зміни були б немож-
ливими без ініціатив громади, яка є 
дуже активною і щиро вболіває за 
Київ, за розвиток і добробут рідно-
го міста. Саме завдяки активності і 
небайдужості тих, хто звертається 
до мене особисто та до моєї при-
ймальні, були побудовані десятки 
спортивних і дитячих майданчиків, 
прибрані території, відремонтовані 
під’їзди і покрівлі, та створені зеле-

ні зони у дворах. Взагалі будь-яку 
депутатську роботу побудовано на 
принципі задоволення потреб гро-
мади: є запит – є оперативна робо-
та. Звісно, депутат мусить вивчати 
електоральні запити й потреби, але 
без якісної комунікації з громадою 
це шлях в нікуди. Варто пам’ятати 
для кого працюєш, тоді буде не со-
ромно дивитися киянам в очі».

За словами депутата, він не по-
требує гучної реклами та значного 
медіа-супроводу власної діяльності.

«Реклама – це для продукту, 
який вартує більше, ніж приносить 
користі, і тому потребує додаткових 
інструментів просування, якихось 
маркетингових технологій. Депутат-
ська робота – це прозора щоденна 
праця, і, якщо немає роботи, жодна 
реклама не допоможе. Я звик пра-
цювати на результат, і в публічному 
просторі я або звітую про реальну 
діяльність, або розповідаю про по-
дальші плани. Вважаю, цього ціл-
ком достатньо», — акцентує 
Михайло Терентьєв.

Михайло ТЕРЕНТЬЄВ: 

«Депутатську роботу 
я зосередив 
на комунікації з киянами»
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До складу округу № 221, до 
якого входять Печерський 
район, частина Солом’янсь
кого (Солом’янка, Олексан
дрівська слобідка, Залізнич
ний масив, Кучмин Яр, Совки) 
і частина Шевченківського 
районів (вулиці центральної 
частини міста), включено 105 
виборчих дільниць (тут голо
суватимуть приблизно 179,7 
тис. виборців). Варто заува
жити, що й кандидатів у на
родні депутати тут чимало. 
Зокрема, Михайло Олексан
дрович  Терентьєв балотуєть
ся до парламенту від партії 
«Європейська солідарність».
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Михайло Терентьєв, додає, 
що для нього важливий саме 

процес роботи заради громади. Це 
і є основною причиною того, що 
він бере участь у парламентських 
виборах. Терентьєв запевняє, що 
продовжуватиме виконувати свої 
обов’язки незалежно від результа-
тів виборів, але зауважує, що місце 
у парламенті допоможе йому пра-
цювати у більш значному масшта-
бі, а значить – покращити роботу 
заради киян. А звітувати депутату 
є про що.

«За п’ять років я отримав по-
над 1100 доручень від громадян, 
і вже більше ніж 1000 з них вико-
нав. За цей час понад 4500 гро-
мадян звернулось з проханнями 
до моєї приймальні, і продовжу-
ють звертатись кожного дня. Було 
проведено близько 500 зустрічей 
у дворах столиці, де я мав нагоду 
поспілкуватись з людьми та звіту-
вати перед ними по справах, що 
були мною зроблені. Я вважаю, що 
це говорить про мене більше, ніж 
реклама», — розповідає Михайло 
Терентьєв.

ЗЕЛЕНІ ЗОНИ СТОЛИЦІ: 
Є ЗАПИТ – Є КОНКРЕТНІ 

РЕЗУЛЬТАТИ
Зелені зони рідного Києва – 

один із напрямків роботи Михайла 
Терентьєва. Депутат намагається 

створити якомога комфортніший 
простір для громади, навіть в умо-
вах сучасного ритму столиці, де 
бізнес-центри зростають як гриби 
після дощу чи не кожного тижня. 
Терентьєв часто висловлює власні 
пропозиції щодо створення та об-
лаштування нових зелених просто-
рів для киян.

Нагадаємо, що Київ має по-
чесний статус «Найзеленішої сто-
лиці Європи», і депутат Київради 
Михайло Терентьєв переконаний у 
тому, що потрібно й надалі прикла-
дати максимум зусиль, аби підтри-
мувати цей статус у подальшому.

Саме тому найближчим ча-
сом планується створення 
Солом’янського ландшафтного 
парку, який стане ще однією чудо-
вою зоною комфортного відпочин-
ку та дозвілля для киян.

Крім того, черговою зеленою 
зоною у Києві став сквер на пере-
тині вулиць Бастіонної і Бойчука.

Про ідею створення скверу 
Михайло Терентьєв говорить так: 
«Справа в тому, що сквер поряд 
із розв’язкою біля метро «Дружби 
народів» довгий час перебував у 
вкрай занедбаному стані. Важли-
во докладати значні зусилля для 
того, щоб у столиці не було таких 
занедбаних зон. Ці простори ма-
ють служити людям. Мешканці ви-
словили прохання про благоустрій 

цієї території. Так, залучившись 
підтримкою місцевих меценатів, 
було прийнято рішення про від-
новлення цієї території. Наразі у 
сквері є безкоштовна зона Wi-Fi, 
лавки для відпочинку, відновлено 
покриття доріжок, встановлено су-
часне LED-освітлення, а також ви-
саджено багато дерев. Таким чи-
ном,  в результаті спільних зусиль, 
сквер перетворився на справжню 
прикрасу району».

Також на Солом’янці депутати 
Михайло Терентьєв разом з Андрі-
єм Андрєєвим офіційно відкрили 
новий сквер на вулиці Волгоград-

ська, до святкування приєдналися 
близько сотні мешканців району. 
Михайло Терентьєв під час святко-
вих заходів подякував громаді: «Як 
бачите, реальні зміни у ваших ру-
ках. Ось це я називаю «реальні змі-
ни», бо саме ви виявили ініціативу 
і небайдужість. За це вам велика 
вдячність».

ДЕПУТАТСЬКА ПРИЙМАЛЬНІ 
ТА ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ: 

ФАХОВІ ПОСЛУГИ 
БЕЗКОШТОВНІ

Відповідно до  статті 59 Консти-
туції України кожен громадянин має 
право на правову допомогу, проте 
далеко не кожен знає, як реалізува-
ти це право, особливо якщо розмір 
доходів є невеликим.

«Очевидним є той факт, що 
ефективне вирішення проблемних 
питань можливе завдяки злагодже-
ній роботі усіх гілок влади, органів 
місцевого самоврядування та уста-
нов, які причетні до вирішення того 

чи іншого питання. Приємно, що 
люди нам довіряють і звертаються 
за допомогою, тому ми стараємося 
не розчарувати їх та всіляко допо-
магати, оскільки одним із головних 
завдань моєї команди є забезпе-
чення дотримання усіх соціальних 
гарантій та допомог для населен-
ня», — розповідає депутат.

У депутатських приймальнях 
Михайла Терентьєва працює юри-
дична консультація, куди постійно 
звертаються люди, які потребують 
якісної та оперативної юридичної 
допомоги. Приймальню було ство-
рено, оскільки число таких запитів 
постійно зростало, і, таким чином, 
Михайло Терентьєв вирішив, що 
питання потребує суто професій-
ного підходу. Варто зазначити, що 
всі послуги юридичної консульта-
ції є безкоштовними. В основному, 
звертаються пенсіонери, які, на 
жаль, часто потерпають внаслідок 
помилок чиновників, але не мають 
матеріальної можливості фахово 
захистити власні права.

«Питання різноманітні: помилки 
в нарахуванні пенсійних та інших со-
ціальних виплат, здійснення пере-
рахунку різних соціальних виплат, 
плати за комунальні послуги, звер-
таються і з питань земельних пра-
вовідносин, житлових питань, роз-
лучення, поділу майна та стягнення 
аліментів, якості медичного об-
слуговування, надання роз’яснень 
щодо дотримання законодавства 
про працю, оформлення спадщини, 
пільг, а також отримання субсидій 
тощо», — розповідає депутат.

Михайло ТЕРЕНТЬЄВ: 

«Депутатську роботу 
я зосередив 
на комунікації з киянами»
1

“ Проаналізувавши багато звернень з пенсійних питань, 
я вирішив запровадити ще й надання кваліфікованих 
пенсійних консультацій населенню. Моєю метою було 
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 
пенсійного законодавства, щоб допомагати нашим 
пенсіонерам захищати їхнє гарантоване право на 
отримання пенсії.
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Что? Где? Когда?

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ

РЕПУТАЦИЯ
Мы помагаем управлять вашей 

репутацией создавая авторитет и 
имидж

ЗАЩИТА
Регулярный комплекс мероприятий, 
позволяющий обезопасить бизнес 

от посягательств и проблем

КОММЕРЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА. Сбор информации любой сложности: 
агенты, контрагенты, предприятия, их круглосуточный мониторинг.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАМПАНИИ В СМИ И СОЦСЕТЯХ. Написание анали-
тических материалов, статей и пресс-релизов. Мониторинг. Работа с негативом 
в интернете. Политический имидж. Продвижение. Создание газет. Социология.

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. Помощь в оформлении докумен-
тов, сопровождение уголовных, административных дел, помощь в их рассле-
довании, сбор и формирование доказательной базы. Противодействие рей-
дерству. Стратегия безопасности, детективная деятельность.

СОЗДАНИЕ САЙТОВ. Создание интернет представительства (сайта) и его 
сопровождение. Создание сайтов с нуля «под ключ». Контекстная реклама. 
Услуги по работе с фото.

ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ. Обучение доверенных лиц, членов 
окружных и участковых комиссий, наблюдателей.

КОНТЕНТ МАРКЕТИНГ. 
Написание статей, новостей, 
пресс -релизов, постов, блогов, 
отзывов.

РАЗМЕЩЕНИЕ В СМИ. Ин-
теграция в новости яндекса и 
google информации о вашей 
компании и бренде.

ВЕДЕНИЕ САЙТОВ. Веде-
ние сайтов, блогов, соцсетей, 
отзывов, комментариев.

МОНИТОРИНГ. Монито-
ринг интернет-пространства по 
заданной теме.

serm.biz.ua

ПРОДВИЖЕНИЕ
Помогаем в управлении 

репутацией компании в интернете

Окремо депутат розповідає про 
значення та важливість допомоги 
саме пенсіонерам, які звертаються 
до приймальні щодня.

«Проаналізувавши багато звер-
нень з пенсійних питань я вирішив за-
провадити ще й надання кваліфікова-
них пенсійних консультацій населен-
ню. Моєю головною метою було прове-
дення інформаційно-роз’яснювальної 
роботи пенсійного законодавства, 
щоб допомагати нашим пенсіонерам 
захищати їхнє гарантоване право на 
отримання пенсії», — розповідає Ми-
хайло Терентьєв.

Також варто зазначити, що рі-
вень недовіри пенсіонерів до Пен-
сійного фонду зростає з кожним 
роком все більше і більше. Причин 
для цього багато: помилки чинов-
ників у важливих документах, не-
правильне нарахування пенсійних 
виплат, а також банально некорек-
тне ставлення деяких чиновників до 
пенсіонерів. Громадські приймаль-
ні Михайла Терентьєва працюють 
якраз на поліпшення комунікації з 
чиновниками та полегшення життя 
пенсіонерів.

Депутата обурює ставлення до 
українських пенсіонерів, які віддали 
чималу частину життя та здоров’я 
заради роботи в Україні, і тепер 
мають стикатися з додатковими 
ускладненнями в процесі отриман-
ня своїх законних виплат. Завдяки 
допомозі юристів вже понад 200 
громадян отримали перерахунок 
пенсійних нарахувань, а деяким 
пенсіонерам завдяки підтримці фа-
хівців юридичної консультації навіть 
вдалося збільшити розмір пенсій 
від 200 до 1000 гривень.

«Це неприпустимо, коли люди-
на важко працює все життя, а потім 
через помилку чиновника вимуше-
на жити за копійки. Саме тому, всім, 

хто звертається на пенсійні консуль-
тації, надаються вичерпні відповіді з 
роз’ясненням норм чинного законо-
давства. Для більшості пенсіонерів 
їхні пенсії — це єдине джерело до-
ходу, і як показує практика, розмір 
цих пенсій, в переважній більшості, 
є мінімальним. Як наслідок, біль-

шість громадян нашої країни зали-
шаються сам-на-сам із купою про-
блем», — наголошує Терентьєв

ВЕРХОВНА РАДА: ЗАВДАННЯ, 
ЦІЛІ, СТИМУЛИ

Михайло Терентьєв, розповіда-
ючи про плани щодо роботи у Вер-

ховній Раді, говорить коротко, стис-
ло, конкретно.

Зокрема, депутат змальовує 
ті ж самі пріоритети, яких дотри-
мується протягом вже п’яти ро-
ків власної депутатської роботи: 
чесність, прозорість і відкритість 
перед громадою, захист інтересів 
громадян, виконання їхніх запитів 
та доручень, а головне – постійна 
жива та безпосередня комунікація 
з виборцями.

«Депутат – це, в першу чергу, 
інструмент в руках людей для ви-
рішення різних питань, а вже по-
тім – політична фігура. З перемо-
гою на парламентських виборах 
моя перша та найголовніша мета 
не зміниться. Я працюю, щоб до-
помагати людям у розв’язанні їх-
ніх проблем, щоб разом з ними 
змінювати нашу країну на краще. 
Дуже часто народні депутати оби-
раються в парламент від округу, 
обіцяючи «золоті гори» виборцям, 
а потім навіть не з’являються там. 
Я ж пропоную говорити з виборцем 
напряму, демонструвати конкретну 
роботу, оскільки ніщо так не пере-
конує, як реальні справи», — пере-
конаний Михайло Терентьєв.

За словами депутата, виборці 
під час голосування мають прийма-
ти рішення, керуючись не емоціями, 
а розумом, і робити власні висно-
вки, спираючись на конкретні об-
ставини.

«Потрібно заздалегідь проана-
лізувати кандидатів, зробити власні 
висновки й вирішувати свідомо. Це 
рішення має бути зважене та оста-
точне. Серед безлічі кандидатів ми 
повинні обрати дійсно гідного пред-
ставляти інтереси громадян у Вер-
ховній Раді України, а значить – і 
формувати наше спільне майбут-
нє», — резюмує Михайло Терен-
тьєв.
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КАЛЕЙДОСКОП

Завітайте до нового 
скверу на Солом’янці!
У Солом’янському районі від-

крили ще один сквер. Знахо-
диться оновлена зелена зона 

між житловими будинками на вули-
ці Волгоградській, 31-33.

Так, в рамках капітальних ро-
біт на території площею 0,25 га 
влаштували доріжки, встанови-
ли 7 великих лав для відпочинку, 
спортивний майданчик та сміттє-
ві урни. Також команда КП УЗН 
Солом’янського району влашту-
вала понад 1,3 тис. кв.м. нового 
газону, висадила молоді дерева 
і живу огорожу з бирючини, яка 

слугуватиме ще однією прикра-
сою скверу.

Заступник голови Солом’янської 
райдержадміністрації Олена Гор-
пинченко відвідала відремонтова-
ний сквер, оглянувши його благо-
устрій та поспілкувавшись з меш-
канцями прилеглих будинків.

Нагадаємо, раніше ще одна за-
тишна зелена зона з’явилася на 
вулиці Преображенській, 22/9. Там 
облаштовано дитячий і спортивний 
майданчики, а також міні-бібліотека 
просто неба, звідки кожний бажаю-
чий може взяти книгу для читання.

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

ГОСПОДАРКАМ НА ЗАМІТКУ

Ряд управлінь районних в Києві 
адміністрацій з 25 червня по 1 
липня оголосили низку тенде-

рів на ремонт дитячих установ сто-
лиці. Вартість робіт по місту складе 
18,1 млн грн. Час виконання робіт - 
до 20 грудня 2019 року.

Роботи заплановані в Голосіїв-
ському, Дарницькому, Дніпровсько-
му, Оболонському, Святошинському 
та Солом’янському районах столиці.

Так, у нашому районі ДУЗ № 687 
Управління збирається провести ка-
пітальний ремонт будівлі за 700 тис. 
грн. За ці гроші відремонтують і по-
клеїти шпалерами стіни, встановлять 
натяжні стелі, замінять підлогу, уко-

си. Терміни виконання робіт - до 25 
серпня 2019 року.

У ДУЗ № 650 за 780 тис. грн 
платників податків утеплювати фа-
сад саду, встановлять решітки і від-
ливи віконні. Роботи виконають до 
30 серпня 2019 року.

975 тис. грн платників податків 
столиці витратять на оштукатурю-
вання і утеплення фасаду ДНЗ № 
624. Терміни виконання робіт - до 
30 серпня 2019 року.

За 199 тис. грн в УДО № 623 
проведуть аварійний ремонт покрів-
лі шляхом настилу євроруберойду. 
Терміни виконання - до 30 вересня 
цього року.

Вже невдовзі мережа громад-
ського прокату велосипедів 
Bike-sharing включатиме 264 

пункти прокату двоколісного тран-
спорту у всіх районах Києва. Зокре-
ма, у Солом’янському районі вста-
новлять одразу 13 таких пунктів:

станція метро «Берестейська»;
станція метро «Вокзальна» 

(біля Центрального вокзалу);
станція метро «Політехнічний 

інститут»;
станція швидкісного трамваю 

«НАУ»;

станція швидкісного трамваю 
«Індустріальна»;

Вокзальна площа 2/11 (Північ-
ний вокзал);

залізнична станція «Караваєві 
Дачі»;

Чоколівський бульвар, 22;
Севастопольська площа;
просп. Валерія Лобановського, 

57;
вул. Медова, 2 (Аеропорт 

«Київ»);
просп. Повітрофлотський, 78;
Чоколівський бульвар, 36.

Солом’янка вже 
чекає на 13 пунктів 
Bike-sharing

У нашому районі 
відремонтують кілька 
дитячих установ

Салат на зиму «Весь город»
Будуть потрібні: 4 кг. меленьких огірків; 4 кг. помідо-

рів; 250 гр. капусти кольоровий; 5 солодких перчиком; 5 
звичайних цибулин; 2 головки часнику; 1 гостра перчинка; 
2 листочка хрону; 2 кропового парасольки; 6 горошин пер-
цю звичайного; 600 гр. оцту 9%; 600 гр. цукру; 600 гр. солі.

Приготування.
Ретельно вимити всі 

овочі і підготувати всю по-
трібну для консервації по-
суд. Зовсім не обов’язково 
її піддавати стерилізації, 
достатньо буде якісного 
миття з содою. У кожну ба-
ночку викладається хрін, 
перчик, очищений від лушпиння часник і подрібнений 
гострий перчик. Поверх всіх спецій викладаються це-
ленькие огірки і томати. З цибулі забирається наявна на 
ньому лушпиння і він подрібнюється тоненькими кільця-
ми, а капуста розділяється на окремі суцвіття. Все пере-
кладається в банку. Всі баночки наповнюються окропом 
і настоюють чверть години, потім вода зливається. Далі 
ще одне наповнення баночок і п’ятнадцятихвилинне на-
полягання. Цю воду вже виливати не потрібно. Вона вико-
ристовується для маринаду. У використовувану для при-
готування маринаду ємність виливається з банок вода і 
перемішується з сіллю, цукром і обов’язково оцтом, відра-
зу ж кип’ятити. Ще дуже гарячий маринад переливається 
в банки до очікують своєї долі овочам, і вони без зволікан-
ня закочуються. Остигати їм найкраще перевернутими і 
щільно накритими чимось відповідним для цих цілей.


