Звіт за перший рік роботи у Верховній Раді України 8 скликання
ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
Відвідав 75% засідань Верховної Ради, 25% перебував в офіційних відрядженнях в ПАРЄ
Проголосував за УСІ головні реформаторські законопроекти: створення нової поліції,
реформування прокуратури, створення Національного Антикорупційного Бюро, прозорість
нерухомого майна, суспільне мовлення, прозорість фінансування політичних партій,
дерегуляція економіки та полегшення умов для малого і середнього бізнесу тощо. Підтримав
усі законопроекти щодо реформи Збройних Сил України та покращення їхнього забезпечення, а
також соціального захисту воїнів АТО та їхніх сімей.
Ініційовано 22 законопроекти та постанови, серед них:
№2189а «Про внесення змін до Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ».
Надасть виборному міському голові необхідні повноваження для втілення своєї політичної
програми, які зараз реально є у призначеного Президентом голови Київської міської державної
адміністрації. Ухвалення законопроекту забезпечить належне функціонування представницьких та
виконавчих органів місцевого самоврядування, узгодження державних та місцевих інтересів,
розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої
влади.
№2629 «Про мораторій на будівництво об'єктів на окремих земельних ділянках в м.Києві».
Допоможе запобігати масовим проявам незаконного будівництва у Києві, що, у свою чергу,
покращить екологію, зменшить напругу між місцевими жителями та забудовниками.
№2635 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збору за місця для паркування
транспортних засобів». Дозволить вивести паркувальні майданчики з тіні, надавати сучасні
послуги паркування за світовими стандартами, а також суттєво збільшити надходження до
бюджетів.
№2835 «Про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського
Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, світових
лідерів та всіх членів міжнародного співтовариства щодо засудження порушень прав і свобод
кримськотатарського народу». Постанову прийнято 14.05.2015. Сприяє захисту прав кримських
татарів на території окупованого Російською Федерацією Криму.
№2929 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень
нотаріуса як спеціального суб'єкта державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Спростить процедуру державної реєстрації прав та зменшить кількість інстанцій, до яких потрібно
звертатися для набуття права власності на нерухоме майно.

№3007 «Про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав і міжнародних
парламентських асамблей щодо порушення Російською Федерацією основоположних прав і свобод
людини та посилення політичних переслідувань».
№3046 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку
вживаних товарів».
№3076 «Про Заяву Верховної Ради України з приводу 70-річчя Організації Об'єднаних Націй та
членства України в ООН».
№3123 «Про Звернення Верховної Ради України до держав-партнерів (демократичних держав
світу) та міжнародних організацій щодо намірів проведення незаконних виборів в окремих районах
Донецької та Луганської областей»
№1357 «Про внесення змін до деяких законів України щодо Суспільного телебачення і
радіомовлення України»
РОБОТА В КОМІТЕТІ У ЗАКОРДОННИХ СПРАВАХ
Результати роботи Української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи під моїм
керівництвом: продовження санкцій проти делегації Російської Федерації у ПАРЄ до січня 2016

року та ухвалення резолюції ПАРЄ, де вперше в офіційних міжнародних документах, визначено
поняття російської агресії проти України, а окремі частини Донецької і Луганської областей визнані
окупованими.
Також ПАРЄ одноголосно підтримала мою доповідь «Етика і відповідальність засобів масової
інформації», яка допомагає блокувати канали розповсюдження ворожої пропагандистської
інформації з-за кордону.

Організував та провів в Раді Європи 4 міжнародних круглих столи на тему окупації Криму та війни
Росії проти України, в тому числі – презентація доповіді Бориса Немцова “Путін – війна”,
Організував фотовиставку про війну на Донбасі та День Кримьских Татар в Раді Європи.
Від Парламентської Асамблеї Ради Європи спостерігав за виборами в Молдові та Туреччині.
Організував та провів 11-12 червня 2015 року у Верховній Раді України Регіональну конференцію
з підвищення обізнаності про безпеку журналістів, в рамках діяльності Ради Європи щодо
забезпечення безпеки журналістів, як це передбачено в рамках Східного партнерства.
РОБОТА НА ОКРУЗІ №218
Боротьба з незаконним будівництвом та захист прав ОСББ:
-

збереження Біличанського лісу від незаконних забудов та продовження роботи над
виконанням Указу Президента про надання лісу статусу заповідника;
запобігання розширенню незаконного будівництва ЖК «Сосновий Бір»;
запобігання незаконному будівництву по вул. Прилужній, 2 через скасування відповідного
рішення Київради часів Черновецького;
захист ОСББ “Ірпінська, 69б” від рейдерів.

Збереження та благоустрій зелених зон:
-

відкриття скверу ім.Стуса на перетині проспекту Перемоги та Кільцевої дороги;
відкриття сверу «Олександрівський» по вул. Кондратюка;
благоустрій території біля джерела в Пущі-Водиці.

Залучення спонсорських коштів на підтримку закладів освіти та обдарованої молоді:
-

у бібліотеку по вул.Підлісній 3, замінено вікна, придбано бойлер та конвектор обігріву;
у бібліотеку по вул. Краснова, 8 придбано оргтехніку;
надано премії лауреатам шкільних олімпіад;
у спеціалізовану школу №96 виділено фінансування на придбання растрових
світильників;
у школі №288 виділено часткове фінансування на заміну вікон у приміщенні 1-Г класу,
у школу №29 у приміщення 1-В класу виділено часткове фінансування на придбання
дитячих меблів;
у ДНЗ №527 виділено часткове фінансування на ремонт підлоги у приміщенні групи
«Дзвіночок»;
у ДНЗ №190 виділено часткове фінансування на заміну вікон;
у ДНЗ №531 виділено часткове фінансування на придбання меблів;
у ДНЗ №527 виділено часткове фінансування на придбання ковдр та посуду;
у ДНЗ №463 виділено часткове фінансування на придбання пральних машин, заміну
вікон, ремонт санвузлів;
у ДНЗ №448 виділено часткове фінансування на заміну вікон;
у ДНЗ №664 виділено часткове фінансування на заміну вікон;
у підлітковий клуб «Мінський» по пр.Рокосовського, 3-в подаровано активну звукову
колонку.

Організовано матеріальну допомогу:

Програми
Матеріальна допомога сім’ям загиблих в зоні АТО
Матеріальна допомога інвалідам, пенсіонерам та
малозабезпеченим
Організація дитячої вистави для дітей бійців АТО
Територіальний центр соціальної допомоги Оболонського р-ну

Кількість
9
329

Сума, грн
25722
84180

1
1

3000
400

Також неодноразово надавалась матеріальна допомога ветеранським організаціям у
Святошинському та Оболонському районах.
Ремонтні роботи у сфері ЖКГ
1. Капітальний ремонт покрівлі: вул. Туполєва 13-а та 11-б, пров. Джерельний 4-а, вул.
Автозаводська 87, вул. Макіївська 7, вул. Полярна 7, бульв. Академіка Вернадського 65,
вул. Клавдіївська 36, вул. Туполєва 3, просп. Перемоги 128/2, вул. Червонофлотська 12,
вул. Червонофлотська 14.
2. Капітальний ремонт сходових клітин: вул. Академіка Булаховського 42\43, вул.
Клавдіївська 32\4, пров. Приладний 6 та 8.
3. Ремонт внутрішньо-будинкових мереж: вул. Генерала Наумова, 23-в, просп. Перемоги
148\1, вул. Чорнобильська 3.
4. Модернізація та заміна ліфтів по вул. Миколи Ушакова 14 (під. 5, 6).

5. Ремонт бойлерної по вул. Краснова 10.
6. Повернення подачі якісної питної води на Мінському масиві.
7. Заміна несправного лічильника теплової енергії в буд. Полярна 8-д та Семашка 8.

8. Залучення спонсорських коштів на ремонт покрівлі гуртожитку по вул. Берковецькій 6.
Благоустрій прибудинкової території
1. Асфальтування: вул. Полярна 1 та 6, перехрестя вул. Рубежівської та Соснової, бул.
Вернадського 18 та 32, вул. Казанська 20.
2. Встановлення декоративної огорожі у дворі будинку пр-т. Перемоги 106\2.
3. Знайдено кошти для постійного поливу квітника на прибудинковій території по вул.
Чорнобильська 10-а.
Безпека на дорозі
-

Встановлення лежачих поліцейських по вул. Гамарника 38 та генерала Наумова 5.

-

Заборона в’їзду великогабаритним транспортним засобам на пл.Шевченка зі сторони Кільцевої
дороги.

Боротьба з незаконними МАФами
вул. Туполєва, вул. Бахмацька, вул. Уборевича 3, пр-т. Палладіна,
вул. Туполєва 19, пр- т. Перемоги 142, вул. Булаховського 5-д, вул. Підлісна, 1, 5/21, перехрестя
вул. Чорнобильської та Ірпінської, перехрестя вул. Чорнобильської та Прилужної, вул.Наумова 6264, перехрестя вул. Краснова та Семашка, вул. Малинська.
Оновлення дитячих майданчиків:

вул. Чорнобильська 18-20,
шосе Мінське 8-а, 10,
Пуща Водиця, вул. Новікова-Прибоя 9,
пров. Макіївський 2,
вул. Вишгородська 50-б, 50-в,
вул. Уборевича 20,

Підтримка духовності:
-

Знайдено спонсорські кошти для будівництва Церковної парафії Сорока святих мучеників УПЦ
КП в м.Києві, масив Новобіличі.
Напередодні свята Христового Воскресіння організовано майстер-клас з написання
великодньої писанки в середній загальноосвітній школі № 29.

РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН
Провів 47 особистих прийомів, розглянув 612 звернень
Тематика депутатських звернень:
•
•
•
•
•
•

Комунальні питання (незадовільний стан будинків та прибудинкових територій);
Матеріальна допомога пенсіонерам та малозабезпеченим;
Питання щодо оформлення субсидій;
Неповернення банками депозитних вкладів;
Неналежна робота правоохоронних та інших державних органів по відновленню порушених
прав громадян та вживання відповідних заходів реагування;
Незаконні забудови;
Результат: у більшості випадків проблеми вирішені

Тематика депутатських запитів:
•
•
•
•
•

•

•

щодо необхідності запровадження пішохідних пунктів пропуску на українсько-польському та
українсько-словацькому кордонах (до КМУ);
щодо недопущення до капеланської служби в ЗСУ представників Української православної
церкви Московського патріархату (до РНБО);
щодо необхідності втручання в ситуацію навколо незаконного будівництва у Святошинському
районі м. Києва (до МВС та ГПУ);
щодо перевірки інформації про розкрадання керівництвом «Дельта Банку» коштів, виділених
НБУ на рефінансування (до ГПУ);
щодо здійснення перевірки про наявність підстав для притягнення суддів Ірпінського мiського
суду Київської області до відповідальності, у зв'язку з ухваленням виправдувального вироку
Петру Мельнику, що викликає сумнів у їх об'єктивності, чесності та непідкупності (до ВРЮ);
щодо невідкладної перевірки інформації про перевитрати бюджетних коштів в розмірі 28
мільйонів 430 тисяч гривень Державним агентством резерву України та Державною
пенітенціарною службою України при проведенні процедури державних закупівель (до ДФІ);
щодо необхідності активізувати слідство за кримінальним провадженням за фактами розтрати
та легалізації коштів колишніми службовими особами Корпоративного недержавного пенсійного
фонду Національного банку України (до СБУ).

ГРОМАДСЬКІ ПРИЙМАЛЬНІ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА ВОЛОДИМИРА АР`ЄВА
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН
вул. М.Краснова, 8
час роботи ПН-ПТ 10:00-17:00
особистий прийом народного депутата – кожного понеділка 13:00-15:00
тел. (044) 361-72-18
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН
вул. П.Калнишевського (колишня Майорова), 7, корпус 6, офіс 978
час роботи ПН-ПТ 10:00-17:00
особистий прийом народного депутата – кожного понеділка 10:30-12:30
тел. (044) 362-82-35

