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«Тиск на столичну владу і придушення місцевого 
самоврядування», — мер Києва прокоментував 
обшуки на комунальних підприємствах
Під час виступу  
на пленарному  
засіданні Київради, 
мер Києва Віталій 
Кличко висловив свою 
думку щодо обшуків 
на комунальних під-
приємствах. Дії право-
охоронців він вважає 
тиском на столичну 
владу та придушенням 
місцевого самовряду-
вання. А також особис-
тим тиском на нього.

«Що стосується подій навколо 
міської влади. Протягом останніх 
двох днів правоохоронці та подат-
ківці буквально кошмарять столичну 
владу. Такого не було в Україні навіть 
в махрові часи Януковича! Врива-
ються на комунальні підприємства, 
додому до їх керівників. Це якісь 
нальоти!» — сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що тільки за 
останні два дні обшуки відбулися 
в «Київзеленбуді», в КП «Спец-
житлофонд», у «Київавтодорі», 
в «Київському інституті земель-
них відносин», «Київміськсвітлі». 
А також — у департаментах земель-
них ресурсів і соціальної політики.

«Сьогодні, о шостій ранку, уві-
рвалися додому до головного ар-
хітектора Києва. Приходили додо-
му і до голови виконкому партії 
„УДАР“. Шукають корупцію?! Як 
блискавично і масово знайшлися 

якісь „справи“, що не витримують 
жодної правової критики.

Я завжди акцентував на 
тому, що в нашій роботі нульо-
ва толерантність до корупції. 
Міська влада завжди відкрита 
і співпрацює в цьому напрямку 
з правоохоронними органами, — 
наголосив мер. — Насправді те, що 
відбувається, — це тиск на столичну 
владу і придушення місцевого 
самоврядування. Тиск на мене 
особисто!

І скажу, з чим він пов’язаний. Бо 
Київ вивчає питання про запрова-
дження виконкомів. Коли громада 
і управління містом не залежать 
від вказівок і волі Банкової. І цього 
дуже не хочуть. Не хочуть, щоб Киє-
вом керував мер, обраний киянами, 

а не призначений центральною 
владою казачок!» — підкреслив 
Віталій Кличко.

Мер Києва пояснив, що це 
і стало причиною розгортання 
брудної кампанії — з обшуками, 
потоками брехні і маніпуляціями, 
спробою дестабілізувати роботу 
міської влади.

«У таких випадках звертають-
ся до гаранта Конституції щодо 
забезпечення дотримання за-
конності. Але тут зрозуміло, що 
такі дії схвалені на найвищому 
рівні, — сказав мер столиці. — 
Я звертаюся до правоохоронних 
органів. Коли ви виконуєте чиїсь 
накази і доручення — злочинні на-
кази, і ви це знаєте, — пам’ятайте, 
що рано чи пізно доведеться від-

повідати за законом! Тому не треба 
так брутально його порушувати.

А тим, хто хоче мене, так би мовити, 
„потренувати“, скажу: я тренувався, 
ще коли ви в школу ходили. Тому 
перебуваю у відмінній формі!

І підкреслю, я переконаний: 
такі дії щодо міської влади не за-
лишаться без уваги і оцінки наших 
міжнародних партнерів. Бо про яку 
демократію і місцеве самовряду-
вання ми можемо говорити?! Цей 
„серіальчик“ не покращує імідж 
України, як європейської держа-
ви. Сценарій — непрофесійний, 
треба коригувати», — додав Ві-
талій Кличко.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Київрада звернулася 
до Кабміну щодо 
збереження об’єктів 
культурної спадщини

Київська міська рада звернула-
ся до Кабінету Міністрів України 
з вимогою вжити заходів щодо ви-
рішення питання занесення об’єктів 
культурної спадщини міста Києва 
до Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України. Відповідне рі-
шення депутати ухвалили на сесії, 
що відбулася у четвер, 13 травня.

За відповідне рішення прого-
лосували 84 депутати Київради. 
Логіка цього питання наступна: 
вже кілька років Мінкульт не може 
розглянути перелік об’єктів, які 
Департамент охорони культурної 
спадщини столиці щорічно подає 
до відомства.

Тільки за останніх три роки міс-
то подало для занесення до Держ-
реєстру більш ніж 1500 пам’яток. 

Міністерство за цей час ухвалило 
рішення тільки щодо 23 об’єктів. 
Із них 21 — внесли до Держреєстру. 
А два — визнали такими, що не 
підлягають внесенню. Така позиція 
Мінкульту призводить до того, що 
столиця втрачає пам’ятки культури.

У Київраді підкреслюють, що 
збереження культурної спадщини 
має бути пріоритетним завданням 
усіх гілок влади та місцевого само-
врядування.

Тому Київрада звернулася до Кабі-
нету Міністрів України з проханням 
доручити Міністерству культури та 
інформаційної політики України 
невідкладно розглянути у повному 
обсязі подання, які направлялись 
Департаментом охорони культурної 
спадщини КМДА, для занесення що-

йно виявлених об’єктів міста Києва 
до Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України, а також вжити за-
ходів та у подальшому забезпечити 
роботу Міністерства відповідно до 
положень пам’яткоохоронного за-
конодавства.

Київрада також ухвалила звер-
нення до Кабінету Міністрів Укра-
їни щодо безоплатної передачі до 
комунальної власності будинку, 
в якому мешкав видатний авіа-
конструктор Ігор Сікорський 
з родиною.

Наразі пам’ятка національного 
значення знаходиться в аварійному 
стані, під загрозою остаточного 

руйнування та знищення. Тому 
потребує робіт із консервації та 
реставрації.

Сьогодні будівля належить дер-
жаві та перебуває у віданні Мініс-
терства оборони України. Проте 
балансоутримувач не здійснює 
відповідних заходів, спрямованих 
на охорону та збереження пам’ятки.

Тому Київрада закликає Кабмін 
передати Будинок Сікорського 
в комунальну власність та внести 
низку об’єктів культурної спадщи-
ни до Держреєстру.

Інна БІРЮКОВА ,  
«Вечірній Київ»

На вулиці 
Києва виїхали 
велопатрулі

Велосипед у роботі патруль-
них — це насамперед мобільність 
і маневреність. Сезон велопатрулю-
вання в столиці відкрито — поліцей-
ські на велосипедах вже стежать за 
порядком та безпекою у місті. Вони 
реагують на виклики майже в усіх 
тих випадках, що й автопатрулі, 
але вони більш мобільні.

Зазначимо, що офіційний старт 
поліцейському велопатрулю в Києві 
був даний у 2016 році. Тоді біля 
мерії презентували 100 штук дво-
колісного транспорту, виробництва 
німецької компанії, з необхідними 
спорядженням — дзеркалами, фа-
рами, пляшками для води, шолома-
ми. Ціна проєкту, профінансовано-
го за кошти спонсорів, становила 
більше 40 тис. євро.

Спочатку правоохоронці на 
велосипедах з’явилися на Труха-
новому острові, а за кілька тижнів 
курсували на вулицях столиці та 
у міських парках.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Будинок Сікорського

Датчики руху 
та тривожні 
кнопки: в школах 
посилюють безпеку

У школах Києва встановлять 
додаткові системи безпеки, які 
суттєво ускладнять можливість 
потрапити стороннім людям на 
територію закладів.

Як розповів заступник голови 
КМДА Валентин Мондриївський, 
незабаром у школах впровадять 
нову автоматизовану систему сиг-
налізації з датчиками руху. Осо-
бливо корисною така система є в 
нічний та позаробочий час. Він 
додав, що наразі усі школи Києва 
обладнані «тривожними кнопка-
ми», за допомогою яких можна 
швидко викликати муніципальну 
охорону та поліцію.

На територіях деяких столичних 
шкіл, де найчастіше фіксують ви-
падки порушення громадського 
порядку, додатково патрулює му-
ніципальна охорона. Місто планує 
розширити зону патрулювання на 
всі школи.
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За зміст рекламних оголошень  
відповідає рекламодавець.  

Реклама друкується мовою оригіналу.

Повідомлення про оприлюднення 
проєкту документу державного 

планування та звіту про стратегічну 
екологічну оцінку (Розділ «Охорона 

навколишнього природного 
середовища») проєкту «Детальний 

план території в районі вулиць 
Живописної, Кільцевої дороги, 
Федора Кричевського, Івана 

Крамського у Святошинському 
районі м. Києва»

1) Повна назва документа державного 
планування, що пропонується, та стислий 
виклад його змісту:

Детальний план території в районі вулиць 
Живописної, Кільцевої дороги, Федора Кри-
чевського, Івана Крамського у Святошинському 
районі м. Києва.

Територія площею 183,36 га, на яку розро-
бляється детальний план території, знаходиться 
у Святошинському адміністративному районі 
Західної планувальної зони м. Києва та обмежена:

з півночі – просп. Перемоги;
зі сходу – вул. Івана Крамського та східною 

межею Військової частини А-3521;
з півдня – вул. Мельниченка, вул. Котельникова;
з заходу – Кільцевою дорогою та вул. Живо-

писною.
Функціональне використання території ДПТ, 

що склалося протягом останнього століття, ха-
рактеризується суттєвою різноманітністю та 
включає окремі ділянки житлової, громадської, 
промислово-виробничої, транспортної та кому-
нальної функції.

В межах території проектування знаходиться 
значна кількість закладів охорони здоров’я – ліка-
рень, діагностичних центрів, вищі учбові заклади, 
офісна забудова, науково-дослідні інститути, 
здійснюється значна житлова забудова. На пів-
дні території ДПТ знаходиться територія діючого 
Святошинського кладовища із СЗЗ 300 м.

Загальний обсяг існуючого житлового фон-
ду в межах території проектування складає 
278,1 тис. кв.м, в тому числі: садибний – 20,5 тис.
кв.м; багатоквартирний – 257,6 тис. кв.м. Чисель-
ність населення – 8824 особи, з них – 168 осіб 

у садибному та 8656 осіб у багатоквартирному 
житловому фонді.

Реалізація нового житлового будівництва 
передбачається поетапно, на період 7 років та 
20 років. Перспективний обсяг житлового фонду 
складатиме 544,9 тис. кв.м, в тому числі: садибний – 
19,3 тис.кв.м; багатоквартирний – 525,6 тис. кв.м. 
Чисельність населення – 14903 осіб, з них – 165 
осіб у садибному та 14738 особи у багатоквартир-
ному фонді. Щільність населення підвищується з 
294 осіб/га до 418 осіб/га.

Всі нові запроектовані будинки мають підземні 
паркінги. Таке планувальне рішення забезпечує 
створення прибудинкових безпечних зон. На при-
будинкових територіях передбачається розміщення 
гостьових автостоянок, дитячих майданчиків, зон 
відпочинку дорослого населення, спортивних май-
данчиків, господарських зон. Квартали обмежені 
місцевими проїздами та пішохідними алеями. 
Вздовж проїздів та пішохідних алей формуються 
зони озеленення.

Заклади повсякденного обслуговування, 
спортивні зали, кабінети сімейного лікаря пропо-
нується розмістити в перших поверхах  житлових 
будинків, що виходять фасадами на вулиці.

У дворовому просторі передбачається роз-
ташування дитячих дошкільних закладів, заклади 
початкової та середньої освіти, зон відпочинку 
дорослих та дітей, спортивні та ігрові майданчики, 
озеленення, підземні паркінги. 

На сьогоднішній день в межах даного ДПТ 
функціонує три заклади дошкільної освіти – ясла-
садок № 60, ДНЗ № 214 та ДНЗ № 553 загальною 
ємністю – 462 місця; та один заклад загальної 
середньої освіти: ЗОШ № 140 потужністю 800 місць. 
Окрім цього в межах району проектування розмі-
щені учбово-наукові заклади позамікрорайонного 
значення, а саме: приватний вищий навчальний 
заклад «Київській міжнародний університет», Між-
народний інститут лінгвістики і права, Київської 
гімназії східних мов №1.

З урахуванням нового житлового будівництва 
та збільшення перспективної чисельності на-
селення, а також неповного покриття території 
нормативними радіусами обслуговування закладів 
освіти, проектом передбачено реконструкція двох 
існуючих та спорудження трьох нових закладів 
дошкільної освіти (додаткова ємність – 235 місць) 

та нового будівництва закладів початкової та се-
редньої освіти, загальною потужністю 980 місць. 
Розрахункова забезпеченість складатиме 134% 
та 99,5% відповідно.

В межах території ДПТ розташована значна 
кількість закладів охорони здоров’я: Державна 
установа «Національний науковий центр радіа-
ційної медицини Національної академії медич-
них наук України, Київська міська онкологічна 
лікарня, комунальне некомерційне підприємство 
«Консультативно-діагностичний центр» Свя-
тошинського району м. Києва, Святошинський 
психоневрологічний інтернат. На етап 7 років 
по на земельній ділянці за адресою: вул. Івана 
Крамського, 10 передбачається будівництво 
нового центру функціональної реабілітації та 
соціально-психологічної реабілітації.

Пішохідні зв’язки по території проектування 
проходять до основних об’єктів тяжіння – зупинок 
пасажирського транспорту, торгівельних центрів, 
дитячих дошкільних установ та шкіл, рекреаційних 
озеленених території загального користуван-
ня – парку «Скарбовий ліс» та буферного парку 
«Святошино».

Озеленені території житлового кварталу від-
носяться до зелених насаджень обмеженого корис-
тування і формуються з озеленених прибудинкових 
територій житлової забудови та території дитячих 
дошкільних закладів та шкіл. В зоні зелених на-
саджень прибудинкових територій розміщуються 
спортивні та дитячі ігрові майданчики, майданчики 
для відпочинку. Для їх благоустрою передбача-
ється використовувати малі архітектурні форми, 
декоративні басейни, лави, світильники, тощо.

2) Орган, що прийматиме рішення про 
затвердження документа державного пла-
нування: Київська міська рада.

3) Передбачувана процедура громадського 
обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення 
процедури:

громадське обговорення починається з 
14.05.2021 по 14.06.2021 року.

б) способи участі громадськості (надання 
письмових зауважень і пропозицій, громадські 
слухання тощо):

Відповідно до статті 12 Закону України «Про 
стратегічну екологічну оцінку» громадськість у 
межах строку громадського обговорення має право 
подати замовнику в письмовій формі (у тому числі 
в електронному вигляді) зауваження і пропозиції 
до проєкту документа державного планування та 
звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, 
не розглядаються.

в) Дата, час і місце проведення запла-
нованих громадських слухань:

Громадські слухання проводяться відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05. 
2011 № 555 «Про затвердження Порядку про-
ведення громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні».

Громадські слухання відбудуться 08.06.2021 
року о 10:00 в залі архітектурно-містобудівної 
ради Департаменту містобудування та архітектури 
за адресою вул. Хрещатик, 32, м. Київ, 01001 (на 
виконання Закону України «Про регулювання міс-
тобудівної діяльності» громадські слухання щодо 
проектів містобудівної документації на місцевому 
рівні проводяться у строк, визначений для про-
ведення процедури громадського обговорення, 
але не раніше 10 днів з дня оприлюднення проекту 
містобудівної документації на місцевому рівні), із 
врахуванням дії обмежувальних заходів, відповідно 
до статті 29 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів 
України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання 
поширенню на території України коронавірусу 
COVID-19», з метою запобігання поширенню на 
території України коронавірусу (COVID-19).

г) орган, від якого можна отримати ін-
формацію та адресу, за якою можна озна-
йомитися з проектом документа державного 
планування, звітом про стратегічну екологічну 
оцінку та екологічною інформацією, у тому 
числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що 
стосується документа державного планування:

Департамент містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київ-
ської міської державної адміністрації).

Ознайомлення з томами проєкту «Деталь-
ний план території в районі вулиць Живописної, 

Кільцевої дороги, Федора Кричевського, Івана 
Крамського у Святошинському районі м. Києва» 
та розділом «Охорона навколишнього природного 
середовища», який розробляється у складі про-
єкту містобудівної документації та одночасно є 
звітом про стратегічну екологічну оцінку, можна на 
офіційному сайті Департаменту містобудування та 
архітектури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 
www.kga.gov.ua.

ґ) орган, до якого подаються зауваження 
і пропозиції, його поштова та електронна 
адреси та строки подання зауважень і про-
позицій:

Департамент містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київ-
ської міської державної адміністрації).

Адреса для подання зауважень та пропозицій 
у письмовій формі:

вул. Хрещатик, 32, м. Київ, 01001,
Електронна адреса: info@kga.gov.ua.
Зауваження і пропозиції приймаються у строк 

14.05.2021 по 14.06.2021 року.

д) місцезнаходження наявної екологіч-
ної інформації, у тому числі пов’язаної зі 
здоров’ям населення, що стосується до-
кумента державного планування:

Офіційний сайт Департаменту містобудування 
та архітектури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 
www.kga.gov.ua

4) Необхідність проведення транскор-
донних консультацій щодо проєкту доку-
мента державного планування.

Проведення транскордонних консультацій 
не потребує.

З матеріалами проєкту документа державного 
планування та звітом про стратегічну екологічну 
оцінку (Розділ «Охорона навколишнього при-
родного середовища») проєкту «Детальний план 
території в районі вулиць Живописної, Кільцевої 
дороги, Федора Кричевського, Івана Крамського 
у Святошинському районі м. Києва» можна озна-
йомитись за посиланнями: www.kga.gov.ua, та 
у приміщенні Департаменту містобудування та 
архітектури (перший поверх) із врахуванням дії 
обмежувальних заходів.

Заява про екологічні 
наслідки діяльності

1. Дані про плановану діяль-
ність, мету та шляхи її здійснення

У складі матеріалів проекту «Ре-
конструкція будівель під виробничо-
складську будівлю з адміністратив-
ними приміщеннями» за адресою 
вул. Пшенична, 7 у Святошинському 
районіі м. Києва» (ОВНС).

Мета запланованої діяльності: 
надання послуг із забезпечення насе-
лення світлодіодними світильниками 
на базі готових світлодіодних модулів 
та блоків живлення; створення до-
даткових робочих місць; надходження 
додаткових коштів в бюджет міста; 
раціональніше використання земель-
ної ділянки.

Засоби здійснення запланованої 
діяльності:

Ділянка, на якій пропонується ре-
конструкція будівель під виробничо-
складську будівлю з адміністратив-
ними приміщеннями, знаходиться 
на заході від центра міста Києва та 
входить у промислово-складську зону.

Загальна площа ділянки 0,5342 га 
в межах землевідводу (відповідно 
до витягів з державного земельного 
кадастру:

1-а ділянка 
№ 8000000000:75:315:0002 – 
0,4119 га.

2-а ділянка 
№ 8000000000:75:315:0003 – 
0,1223 га.

Цільове призначення ділянок – для 
розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, ма-
шинобудівної та іншої промисловості.

На ділянці відсутнє озеленення (га-
зон, кущі, дерева). З північної сторони 
з ділянкою межує «Державна пожежна 
частина №18», з південної сторони – 
станція технічного обслуговування 
«Great wall»; зі східної сторони роз-
ташована залізниця; з західної сторо-
ни – вулиця Пшенична. Навколишня 
забудова, в основному, представлена 
складами та будівлями виробничого 
призначення.

Проектними рішеннями з рекон-
струкції будівель на ділянці перед-
бачено спорудити наступні об’єкти:

• виробничо-складська будівля з 
адміністративними приміщеннями 
(1–3 поверхи);

• дизельний генератор;
• майданчик для сміття;
• автостоянки;
• зони відпочинку для працівників 

офісу, виробництва та відвід-
увачів.

• Реконструкцію передбачається 
виконувати в одну чергу одним 
пусковим комплексом.

Заїзд/виїзд на ділянку проектуван-
ня планується здійснювати з вулиці 
Пшеничної.

На території виробничо-складського 
комплексу запроектовано автостоянки 
для працівників та відвідувачів, які задо-
вольняють необхідну кількість машино-
місць згідно з чинними нормами.

Електропостачання, водопостачан-
ня, каналізація та інше інженерне за-
безпечення передбачається виконати 
шляхом підключення до інженерних 
мереж м. Києва у межах існуючих 
обсягів відповідних ТУ.

Потреба в теплозабезпеченні – те-
плопункт з тепловим насосом.

Водовідвід дощових та талих вод – 
здійснюється поверхневим способом 
в понижені місця рельєфу з подаль-
шим відводом у водовідвідні дренажні 
канави.

Характеристика екологічних умов, 
планувальні обмеження, що розповсю-
джуються на земельну ділянку, а саме:

• санітарно-захисні зони від об’єктів, 
які є джерелами виділення шкідли-
вих речовин, запахів, підвищених 
рівнів шуму, вібрації, ультразву-
кових і електромагнітних хвиль, 
електронних полів, іонізуючих ви-
промінювань тощо – немає;

• зони санітарної охорони від під-
земних та відкритих джерел во-
допостачання, водозабірних та 
водоочисних споруд, водовідводів, 
об’єктів оздоровчого призначення 
та інші – немає;

• зони охорони пам’яток культурної 
спадщини, археологічних терито-
рій, історичного ареалу населеного 
пункту – немає;

• прибережні захисні смуги, водо-
охоронні зони – немає;

• зони особливого режиму викорис-
тання земель навколо військових 
об’єктів Збройних Сил України та 
інших військових формувань, в 
прикордонній смузі – немає.

2. Суттєві фактори, що впли-
вають чи можуть впливати на 
стан навколишнього природного 
середовища з урахуванням мож-
ливості виникнення надзвичайних 
екологічних ситуацій:

• поверхневі та підземні води, ґрун-
ти: вплив в межах нормативів. 
Можливе забруднення ґрунту та 
підземних вод нафтопродуктами 
при пересуванні автомобілів по 
території відкритих автостоянок.

• повітряне середовище – вплив в 
межах нормативів. Відбувається 
забруднення приземного шару 
атмосферного повітря на території 
проектованого об’єкта шкідливими 
речовинами з вихлопними газами 
дизельної електростанції, з від-
працьованими газами автомобі-
лів, що зберігаються на відкритих 
автостоянках.

• рослинний світ – не впливає, на 
даний час на земельній ділянці 
відсутні зелені насадження; перед-
бачається проведення озеленення 
земельної ділянки.

Викиди забруднювальних речовин 
незначні і не можуть вплинути на стан 
зелених насаджень, розташованих 
поблизу. Тому можна вважати, що 
вплив на рослинний світ очікується 
у межах нормативів.

На даній земельній ділянці умов 
для існування тваринного світу, при-
таманного для Києва та Київської 
області немає, оскільки навколишня 
територія протягом тривалого часу 
інтенсивно використовувалась для 
господарської діяльності. В районі 
розташування комплексу не помічені 
шляхи міграції птахів та тварин.

Функціонування будівлі не здійснює 
додатковий прямий фізичний вплив 
на флору.

На підставі вищенаведеного мож-
на стверджувати про екологічну до-
пустимість проектованої діяльності 
в частині впливу на флору та фауну.

Захисні заходи, що застосовані у 
проекті, є необхідними та достатні-
ми для забезпечення нормативного 
стану навколишнього природного 
середовища.

Виникнення надзвичайних еколо-
гічних ситуацій виключене.

3. Оцінка екологічного ризику 
проектованої діяльності

• повітряне середовище – впливає 
в межах нормативів. Концентрації 
шкідливих речовин в атмосфер-
ному повітрі незначні і не пере-
вищують допустимих;

• на поверхневі та підземні води, 
ґрунти – впливає в межах норма-
тивів. У зоні розташування об’єкта 
природні водоймища відсутні. 
Для запобігання забрудненню 
підземних вод та ґрунтів викона-
но тверде асфальтобетонне по-
криття території, утворені відходи 
утилізуються згідно з укладеними 
договорами та інше.

4. Зобов’язання замовника щодо 
здійснення проектних рішень від-
повідно до норм і правил охорони 
навколишнього середовища і ви-
мог екологічної безпеки на всіх 
етапах будівництва та експлуатації 
об’єкта планованої діяльності

На всіх етапах проектованої діяль-
ності проектні рішення будуть здій-
снюватись у відповідності з нормами 
і правилами охорони навколишнього 
середовища і вимогами екологічної 
безпеки.

Замовник
Директор ТОВ «ТОРНАДО – А»  

Беседа Ю.С.
Генпроектувальник
Директор ТОВ «АРХІВОЛЬТ ПРО-

ЕКТ» Писаревський Д.
Відгуки та побажання надсилати у 

місячний термін з дня виходу публі-
кації за адресою: 03680, м. Київ, вул. 
Пшенична, буд.9,
e-mail: mail@svitlotek.com

Повідомлення 
про результати проведення 

конкурсу з відбору 
пропозицій учасників 

щодо будівництва житла 
для військовослужбовців 

та членів їх сімей

(випуск № 15 (5376)  
від 30 квітня 2021 року) 

на земельній ділянці за адресою:
м. Київ, Шевченківський район, 

вул. Григорія Андрющенка, 4.
Центральне територіальне 

управління капітального будів-
ництва повідомляє про результати 
проведення конкурсів з відбору 
пропозицій учасників щодо будів-
ництва житла для військовослуж-
бовців та членів їх сімей на земель-
них ділянках, цільове призначення 
яких до початку будівництва має 
дозволяти таке будівництво.

Конкурс проводився відповід-
но до вимог Порядку організації 
будівництва житла для військо-
вослужбовців та членів їх сімей 
на земельних ділянках, цільове 
призначення яких до початку 
будівництва має дозволяти таке 
будівництво (наказ начальника 
ЦТУКБ від 22.02.2021 р. № 2-к/тр).

Згідно Протоколу засідання 

комісії Центрального територі-
ального управління капітального 
будівництва з конкурсного відбору 
пропозицій щодо будівництва жит-
ла від 11.05.2021 року на земель-
ній ділянці 0,5264 га за адресою: 
м. Київ, Шевченківський район, 
вул. Андрющенка, 4, прийнятна 
та вигідна для Міністерства обо-
рони України є пропозиція (яка 
відповідає вимогам конкурсної 
документації) ТОВ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСГАРД-
ФІНАНС» з запропонованою долею 
(часткою) ЦТУКБ (для Міністерства 
оборони України) загальної площі 
квартир в об’єкті – 10,0% (десять 
відсотків) від загальної житлової 
площі об’єкта 29 864,40 кв. м.

Комісією прийнято рішення 
укласти Договір на виконання робіт 
з будівництва житлового комплексу 
на земельній ділянці 0,5264 га за 
адресою: м. Київ, Шевченківський 
район, вул. Андрющенка,4 з ТОВ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АК-
ТИВАМИ «АСГАРД-ФІНАНС». За-
пропонована доля (частка) ЦТУКБ 
(для МОУ) загальної площі квартир 
в об’єкті – 10,0% (десять відсо-
тків) від загальної житлової площі 
об’єкта 29 864,40 кв. м.

Повідомлення 
про результати 

проведення конкурсу 
з відбору пропозицій 

учасників щодо 
будівництва житла для 
військовослужбовців 

та членів їх сімей
(випуск № 15 (5376)  

від 30 квітня 2021 року) 
на земельній ділянці за адресою:

м. Київ, Броварське шосе, вій-
ськове містечко № 161

Центральне територіальне 
управління капітального будівни-
цтва повідомляє про результати 
проведення конкурсу з відбору про-
позицій учасників щодо будівництва 
житла для військовослужбовців та 
членів їх сімей на земельних ділян-
ках, цільове призначення яких до 
початку будівництва має дозволяти 
таке будівництво.

Конкурс проводився відповідно 
до вимог Порядку організації будів-
ництва житла для військовослуж-
бовців та членів їх сімей на земель-
них ділянках, цільове призначення 
яких до початку будівництва має 

дозволяти таке будівництво (наказ 
начальника ЦТУКБ від 22.02.2021 
р. № 2-к/тр).

Згідно Протоколу засідання 
комісії Центрального територі-
ального управління капітального 
будівництва з конкурсного відбору 
пропозицій щодо будівництва житла 
від 07.05.2021 року на земельній 
ділянці орієнтовною площею 4,5 га 
за адресою: м. Київ, Броварське 
шосе, в/м 161, прийнятна та вигідна 
для Міністерства оборони України 
пропозиція (яка відповідає вимо-
гам конкурсної документації) ТОВ 
«МІНТ ГРУП» – запропонована доля 
(частка) ЦТУКБ (для Міністерства 
оборони України) загальної пло-
щі квартир в об’єкті – 8,0% (вісім 
відсотків).

Комісією прийнято рішення 
укласти Договір на виконання робіт 
з будівництва житлового комплексу 
на земельній ділянці орієнтовною 
площею 4,5 га за адресою: м. Київ, 
Броварське шосе, в/м 161 з ТОВ 
«МІНТ ГРУП» – запропонована доля 
(частка) ЦТУКБ (для МОУ) загаль-
ної площі квартир в об’єкті – 8,0% 
(вісім відсотків).
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Повідомлення про початок процедури 
розгляду та врахування пропозицій 
громадськості у проекті «Детального 

плану території в районі вулиць 
Живописної, Кільцевої дороги, Федора 

Кричевського, Івана Крамського 
у Святошинському районі м. Києва»

1) інформація про мету, склад та зміст містобудівної 
документації, викладена у скороченій та доступній для 
широкої громадськості формі: 

Виконання детального плану території пов’язано з необхідністю 
деталізації рішень чинного генплану, уточнення окремих його 
положень, пов’язане з необхідністю ефективного використання 
територій міста в межах проектування з урахуванням існуючої 
містобудівної ситуації.

Основна мета проекту: Відповідно до Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» та рішення Київської 
міської ради від 13.11.2013 № 519/10007 «Про основні засади 
містобудівної політики у місті Києві» метою розроблення де-
тального плану території є визначення планувальної організації і 
функціонального призначення, просторової композиції і параме-
трів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, 
іншої частини території населеного пункту, призначених для 
комплексної забудови чи реконструкції, у тому числі, відповідно 
до п. 4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану 
території», завданнями є:

уточнення положень генерального плану населеного пункту та 
планувальної структури і функціонального призначення території;

формування принципів планувальної організації забудови;
виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх 

видів функціонального використання території;
встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;
визначення всіх планувальних обмежень використання тери-

торії згідно з державними будівельними нормами та санітарно-
гігієнічними нормами;

визначення містобудівних умов і обмежень;
обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок, 

визначення їх цільового призначення;
забезпечення комплексної забудови території з урахуванням 

соціальної сфери, обсягів реконструкції, тощо;
визначення черговості реалізації проектів будівництва та 

заходів в межах ДПТ;
поліпшення архітектурно-планувальної організації території.
розвиток інфраструктури, забезпечення комфортних умов 

для проживання мешканців території, створення сприятливих 
умов для збалансованого економічного та соціального розвитку, 
забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок 
з оточуючою забудовою та землекористуванням, сприяння та 
вирішення інших завдань детального плану території.

розробка пропозицій щодо поліпшення навколишнього 
природного середовища, забезпечення всіх заходів санітар-
ного та епідеміологічного благополуччя населення, вирішення 
інших завдань. 

визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої ді-
яльності щодо: попереднього проведення інженерної підготовки 
та інженерного забезпечення території; створення транспортної 
інфраструктури; організації транспортного і пішохідного руху, 
розміщення місць паркування транспортних засобів; охорони 
та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення 
екологічної безпеки; комплексного благоустрою та озеленення; 
використання підземного простору.

Проект детального плану території складається з чотирьох 
томів, кожний з яких містить розділи пояснювальна записка та 
графічні матеріали у тому числі розділ «Охорона навколишнього 
природного середовища», який розробляється у складі проекту 
містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну 
екологічну оцінку.

Територія детального плану в районі вулиць Живописної, 
Кільцевої дороги, Федора Кричевського, Івана Крамського у 
Святошинському районі м. Києва займає площу 183,36 га, та 
входить до Західної планувальної зони м. Києва і обмежена:

з півночі – просп. Перемоги;
зі сходу – вул. Івана Крамського та східною межею Військової 

частини А-3521;
з півдня – вул. Мельниченка, вул. Котельникова;
з заходу – Кільцевою дорогою та вул. Живописною.

Основні завдання даного проекту є:
формування цілісних планувальних утворень (кварталів і 

мікрорайонів) з повним комплексом об’єктів обслуговування, із 
забезпеченням територіально-просторового об’єднання місць 
проживання і прикладання праці за принципом: «житло-робо-
та-навчання-дозвілля»; розроблення заходів, спрямованих на 
виправлення дисбалансу у забезпеченні населення існуючої та 
запланованої забудови шкільними та дошкільними дитячими 
закладами;

реалізація стратегії Генерального плану міста щодо ефективного 
використання деградованих територій промислово-виробничих 
підприємств, що припинили або перепрофілювали свою діяльність;

формування повноцінного високоякісного життєвого серед-
овища – забезпечення нормативним соціально-гарантованим 
рівнем установами і підприємствами обслуговування, місцями 
постійного зберігання автомобілів, нормативним рівнем озеленення;

поліпшення екологічної ситуації з розвитком системи зелених 
насаджень загального користування та об’єктів рекреаційного 
призначення; збереження, організація, будівництво та комплек-
сний благоустрій озеленених територій загального користування 
відповідно до Генерального плану міста – парку «Скарбовий ліс» та 
буферного парку «Святошино», формування скверів та бульварів 
на сельбищній території;

розвиток вулично-дорожньої мережі з будівництвом в південній 
частині проектованої території дублеру проспекту Перемоги з 
перетином в різних рівнях з Кільцевою дорогою; зменшення роз-
мірів червоних ліній існуючих вулиць з метою збільшення площі 
зелених насаджень загального користування;

створення перехоплюючих багаторівневих паркінгів на в’їзді в 
місто; збереження існуючого автокооперативу «Пролісок»; забез-
печення нових об’єктів житлового та громадського призначення 
місцями зберігання автомобілів у підземних паркінгах;

розвиток спеціалізованих медичних центрів державного і 
місцевого значення, формування мережі первинних медичних 
закладів – кабінетів сімейної медицини та амбулаторій.

Загальний обсяг існуючого житлового фонду в межах території 
проектування складає 278,1 тис. кв.м, в тому числі: садибний – 
20,5 тис.кв.м; багатоквартирний – 257,6 тис. кв.м. Чисельність 
населення – 8824 особи, з них – 168 осіб у садибному та 8656 
осіб у багатоквартирному житловому фонді.

Реалізація нового житлового будівництва передбачається 
поетапно, на період 7 років та 20 років. Перспективний обсяг 
житлового фонду складатиме 544,9 тис. кв.м, в тому числі: 
садибний – 19,3 тис.кв.м; багатоквартирний – 525,6 тис. кв.м. 
Чисельність населення – 14903 осіб, з них – 165 осіб у садибному 
та 14738 особи у багатоквартирному фонді. Щільність населення 
підвищується з 294 осіб/га до 418 осіб/га.

Основними ділянками нового будівництва є:
на перетині вул. Львівської та вул. Живописної (ТОВ «ПІВ-

ДЕНБУДКОНТРАКТ») – 16-ти поверховий двосекційний житловий 
будинок;

вул. Львівська, 55 (КП Дослідно-експериментальний за-
вод «Київполіграфтехніка») – 16-ти поверховий двосекційний 
житловий будинок; 

вул. Федора Кричевського, 19 (ТОВ «АТЛАНТ СІТІ», територія 
колишнього молокозаводу) – 25-ти поверхова багатосекційна 
житлова забудова з вбудовано-прибудованим закладом дошкільної 
освіти на 70 місць та двоповерховим торгівельним комплексом; 

вул. Верховинна, 53/13 (державне підприємство «Держпос-
тачання») – 9,12,16, 18-ти поверхова багатосекційна житлова 
забудова з вбудовано-прибудованим закладом дошкільної 
освіти на 60 місць;

просп. Перемоги, 115а (Державне підприємство 
«Житлоінбуд»|Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕ-
СУРСИ КОМ.») – завершення будівництва багатофункціонального 
комплексу з двох 25-ти поверхових житлових будинків та 11-ти 
поверхової будівлі громадського призначення; 

вул. Верховинна, 80-б (приватний вищий навчальний заклад 
«Київський міжнародний університет») – -реконструкція з будів-
ництвом гуртожитку сімейного типу на 18 поверхів.

вул. Івана Крамського, 10 (ПП «Виробничо-комерційна фірма 
«Дівос»») – житлова забудова 25-ти та 18-ти поверхів з вбудованим 
центром функціональної реабілітації та соціально-психологічної 
реабілітації.

Всі нові запроектовані будинки мають підземні паркінги. 
Таке планувальне рішення забезпечує створення прибудинкових 

безпечних зон. На прибудинкових територіях передбачається 
розміщення гостьових автостоянок, дитячих майданчиків, зон 
відпочинку дорослого населення, спортивних майданчиків, 
господарських зон. Квартали обмежені місцевими проїздами 
та пішохідними алеями. Вздовж проїздів та пішохідних алей 
формуються зони озеленення.

Заклади повсякденного обслуговування, спортивні зали, 
кабінети сімейного лікаря пропонується розмістити в перших 
поверхах  житлових будинків, що виходять фасадами на вулиці.

У дворовому просторі передбачається розташування дитячих 
дошкільних закладів, заклади початкової та середньої освіти, зон 
відпочинку дорослих та дітей, спортивні та ігрові майданчики, 
озеленення, підземні паркінги. 

На сьогоднішній день в межах даного ДПТ функціонує три 
заклади дошкільної освіти – ясла-садок № 60, ДНЗ № 214 та 
ДНЗ № 553 загальною ємністю – 462 місця; та один заклад загальної 
середньої освіти: ЗОШ № 140 потужністю 800 місць. Окрім цього 
в межах району проектування розміщені учбово-наукові заклади 
позамікрорайонного значення, а саме: приватний вищий навчаль-
ний заклад «Київській міжнародний університет», Міжнародний 
інститут лінгвістики і права, Київської гімназії східних мов №1.

З урахуванням нового житлового будівництва та збільшення 
перспективної чисельності населення, а також неповного покриття 
території нормативними радіусами обслуговування закладів 
освіти, проектом передбачено реконструкція двох існуючих та 
спорудження трьох нових закладів дошкільної освіти (додаткова 
ємність – 235 місць) та нового будівництва закладів початкової та 
середньої освіти, загальною потужністю 980 місць. Розрахункова 
забезпеченість складатиме 134 % та 99,5 % відповідно.

В межах території ДПТ розташована значна кількість закладів 
охорони здоров’я: Державна установа «Національний науковий 
центр радіаційної медицини Національної академії медичних 
наук України, Київська міська онкологічна лікарня, комунальне 
некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний 
центр» Святошинського району м. Києва, Святошинський психо-
неврологічний інтернат. На етап 7 років по на земельній ділянці за 
адресою: вул. Івана Крамського, 10 передбачається будівництво 
нового центру функціональної реабілітації та соціально-психо-
логічної реабілітації.

Пішохідні зв’язки по території проектування проходять до 
основних об’єктів тяжіння – зупинок пасажирського транспорту, 
торгівельних центрів, дитячих дошкільних установ та шкіл, рекре-
аційних озеленених території загального користування – парку 
«Скарбовий ліс» та буферного парку «Святошино».

В межах території ДПТ знаходяться чотири пам’ятки історії 
місцевого значення та два щойно виявлених об’єкта культурної 
спадщини (архітектура). Також проектом запропоновано після 
дообстеження внести до переліку щойно виявлених ще сім об’єктів 
архітектури, які мають історико-культурну цінність як представ-
ники втраченого традиційного середовища району Святошин.

На території охопленій ДПТ також розташоване Святошин-
ське кладовище (Кільцева дорога, 79), засноване восени 1943 
р. для поховань військових, які загинули при визволенні Києва 
від німецької окупації.

В даній роботі визначені межі територій зон охорони пам’яток 
та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини, облікова 
документація на які підготовлена на подачу для внесення до 
Державного реєстру, після чого вони набудуть статусу пам’яток 
місцевого значення.

2) основні техніко-економічні показники, зокрема 
графічні матеріали, що відображають зміст містобудівної 
документації: 

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

№
п/п

Назва  
показників

Одини-
ця  

виміру

Значення показників

Існу-
ючий 
стан

Етап 
7 років

Етап 
20 ро-

ків

1 2 3 4 5 6

1. Територія

Територія в межах 
проекту га / % 183.36/

100
183.36/

100
183.36/

100
у тому числі:

1.1. житлова забудова у 
тому числі: « 25,79/

14.06
29,58/
16.13

29,58/
16,13

а) квартали садибної 
забудови « 7,52/

4.1
7.45/
4.06

7.45/
4.06

б) квартали багато-
квартирної забудови 
(з урахуванням 
гуртожитків)

« 18.27/
9.96

22.13/
12,07

22.13/
12,07

1.2.

ділянки установ 
і підприємств 
обслугову вання (крім 
підприємств і установ 
мікрорайонного зна-
чення)

« 3.96/
2,16

6,10/
3,33

6,10/
3,33

1.3.

зелені насадження 
(крім зелених наса-
джень мікрорайонного 
значення)

« 13,36/
7,29

13,73/
7,49

13,73/
7,49

1.4.

Вулиці в червоних ліні-
ях (вулиці, площі крім 
вулиць мікрорайонно-
го значення)

« 46,95/
25,60

48,49/
26,44

48,49/
26,44

1.5.

Території (ділянки) 
забудови іншого 
призначення (ділової, 
виробничої, комуналь-
но-складської, спеці-
ального, торгівельної, 
оздоровчої тощо)

« 84,54/
46,11

78,62/
42,87

79,51/
43,36

1.6. Інші території « 8,76/
4,78

6,85/
3,74

5,96/
3,25

2. Населення

2.1. Чисельність населен-
ня, всього

тис. 
осіб 8,824 13,931 14,903

у тому числі:

у садибній забудові « 168 165 165

у багатоквартирній за-
будові (з урахуванням 
гуртожитків)

« 8,656 13,766 14,738

2.2. Щільність населення люд./га
297 390 418

у тому числі:

у садибній забудові « 22 22 22

у багатоквартирній за-
будові (з урахуванням 
гуртожитків)

« 389 488 522

3. Житловий фонд

3.1. Житловий фонд, всьо-
го у тому числі:

тис. м2 
за-

гальної 
площі

278,1 489,9 544,9

садибний тис. м2

% 20,5 19,3 19,3

багатоквартирний « 257,6 470,6 525,6

3.2.
Середня житлова 
забезпеченість у тому 
числі:

м2/люд. 24 26 27

у садибній забудові « 86 86 86

у багатоквартирній за-
будові (з урахуванням 
гуртожитків)

« 23 26 27

3.3. Вибуття житлового 
фонду

тис. м2 
за-

гальної 
площі

- 3,9 3,9

3.4. Житлове будівництво, 
всього:

квартир 
(будин-

ків)
213,2 365,8 407,0

у тому числі за ви-
дами:

1 2 3 4 5 6

садибна забудова 
(одноквартирна за-
будова)

м2 бу-
динків 14,4 13,5 13,5

багатоквартирна 
забудова « 198,9 352,3 393,5

із неї:

малоповерхова (1-3 
поверхи) « 10,4 10,4 10,4

середньоповерхова 
(4-5 поверхів) « 11,9 10,0 10,0

багатоповерхова (6 
поверхів та вище) « 176,5 331,9 373,1

у тому числі поверхів:

6-9 « 44,9 53,1 53,1

10 і вище « 131,7 278,8 320,0

3.5.

Житлове будівництво 
за рахунок проведен-
ня реструктуризації 
територій іншого 
функціонального при-
значення

тис. м2 - 128,7 128,7

4. Установи та підприєм-
ства обслуговування

4.1. Заклади дошкільної 
освіти місць 462 697 697

4.2. Заклади загальної 
середньої освіти учнів 800 1780 1780

4.3. Стаціонари (лікарні) 
усіх типів ліжок 1325 1325 1325

4.4.

Поліклініки  амбула-
торії, диспансери без 
стаціонару.  Кабінети 
сімейного лікаря

відв. за 
зміну 600 1023 1023

4.5. Спортивні зали за-
гального користування

м2 
площі 

підлоги
- - -

4.7.

Приміщення для фіз-
культурно-оздоровчих 
занять у житловому 
кварталі (мікрорайоні)

м2 заг. 
площі - - -

4.8. Бібліотеки
тис. 

один. 
зберіг.

- - -

4.9. Підприємства торгівлі м2 торг.
площі 6327 10117 10117

4.12. Підприємства хар-
чування місць 175 363 363

4.13.
Кредитно-фінансові 
установи та установи 
зв’язку

роб. 
місць 32 32 32

4.14.
Вищі навчальні за-
клади/міжнародні 
приватні школи

роб.
місць 657 657 657

учнів 7880 7880 7880

4.15. Офісно-ділові заклади

роб.
місць 2654 5922 6505

м2 43563 89645 101307

4.16. Установи культури і 
мистецтв

відвід-
увачів 203 203 203

м2 406 406 406

4.17. Загальна чисельність 
працюючих

роб.
місць 6640 10224 10807

5.

Вулично-дорожня  
мережа та міський 
пасажирський тран-
спорт 

5.1

Протяжність вулично-
дорожньої мережі, 
всього (існуюча, 
будівництво)

км 10,58 11,77 12,54

у тому числі: 

магістральні вулиці 
загальноміського 
значення 

« 3,24 3,24 4,02

магістральні вулиці 
районного значення « – – –

5.2
Кількість транспорт-
них розв’язок у різних 
рівнях  

од. 1 1 2

5.3
Кількість підземних та 
надземних пішохідних 
переходів 

од. 6 6 6

5.4
Щільність вулично-
дорожньої мережі, 
всього: 

км/км2 4,31 4,95 5,37

у тому числі: 

магістральної мережі « 1,06 1,06 1,49

5.5

Протяжність ліній на-
земного громадського 
транспорту (по осях 
вулиць) всього: 

км 3,24 4,21 4,21

у тому числі: 

тролейбус « 3,24 3,24 3,24

автобус « 3,24 4,21 4,21

маршрутне таксі « 3,24 3,24 3,24

5.6 Станції метрополітену шт. 1 1 1

5.7
Щільність мережі на-
земного громадського 
транспорту (по осях 
вулиць)

км/км2 1,06 1,59 1,59

5.8 Гаражі для постійного 
зберігання легкових 
автомобілів.

м/м 2 224 3 873 4 507

5.9
Гаражі для тимчасово-
го зберігання легкових 
автомобілів

м/м – 256 370

5.10

Відкриті автостоянки 
для постійного (тим-
часового) зберігання 
легкових автомобілів.

м/м –  
(409)

–  
(653)

–  
(699)

6. Інженерне обладнання

6.1 Водопостачання

Водопостачання, 
всього

тис.м3/
добу 4,3 6,6 6,9

6.2 Каналізація

Сумарний об’єм 
стічних вод « 4,3 6,6 6,9

6.3 Електропостачання

Споживання сумарне МВт 10,1 16,2 17,7

у тому числі на 
комунально-побутові 
послуги

« 10,1 16,2 17,7

Кількість квартир, що 
обладнані електро-
плитами

од. 1744 3636 4007

6.4 Газопостачання

Витрати газу, всього млн м3/
рік нд 8,9 10,8

у тому числі на 
комунально-побутові 
послуги (приготування 
їжі, підпри-ємства 
побутового обслуго-
вування)

« нд 8,9 10,8

Протяжність газових 
мереж (будівництво) км - 0,5 -

1 2 3 4 5 6

6.5 Теплопостачання

Споживання сумарне Гкал/
год 49,2 77,1 82,9

Протяжність мереж 
(будівництво, пере-
кладання)

км - 3,6 0,1

7. Інженерна підготовка 
та благоустрій

Територія забудови, 
що потребує заходів з 
інженерної підготовки 
з різних причин

га
% до 
тер. - 2,2

1,2 -

Протяжність закритих 
водостоків км 11,4 1,5 3,8

8. Охорона навколиш-
нього середовища 

Санітарно-захисні 
зони, всього га 92,03 86,60 86,60

у тому числі озеленені «

9. Орієнтовна вартість 
будівництва 

9.1

Загальна вартість 
житлово-цивільного 
будівництва ( в цінах 
2020 р.), у тому числі:

житлове млрд 
грн – 5,335 5,959

установи та підприєм-
ства обслуговування 
(в цінах 2019 р.)

млн грн – 134,229 134,229

9.2

Вулично-дорожня  
мережа та паса-жир-
ський транспорт (в 
цінах 2019 р.)

млн грн – 104,06 144,81

у тому числі: 

вулично-дорожня 
мережа, всього « – 81,20 59,39

тролейбусні ліні « – – –

транспортні розв’язки 
в різних рівнях « – – 76,44

автостоянки і гаражі « – 22,86 8,98

9.3 Інженерне обладнан-
ня, всього млн грн

у тому числі: «

водопостачання « - 1,6 -

каналізація « - 4,5 -

електропостачання « - 29,2 -

зв’язок і сигналізація « - - -

газопостачання « - 4,6 -

теплопостачання « - 35,6 -

інженерна підготовка « - 2,4 -

дощова каналізація « - 1,6 -

Матеріали проекту детального плану території (текстові та 
графічні) розміщені на сайті www.kga.gov.ua. 

3) відомості про замовника та розробника проектів 
містобудівної документації та підстави для їх розроблення: 

Замовник розробки – Департамент містобудування та ар-
хітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації).

Розробник – Приватне підприємство «Інститут Урбаністики».
Детальний план території в районі вулиць Живописної, Кіль-

цевої дороги, Федора Кричевського, Івана Крамського у Свято-
шинському районі м. Києва розроблено відповідно до рішення 
Київської міської ради від 13.11.2013р. № 518/10006 «Про за-
твердження міської програми створення (оновлення) містобудівної 
документації у м. Києві» (зі змінами від 23.05.2018 № 833/4897  
(п. 99).

4) інформація про місце і строки ознайомлення з проектом 
містобудівної   документації, пояснювальною запискою, розді-
лом «Охорона навколишнього природного середовища», який 
розробляється у складі проекту містобудівної документації 
та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку:

Ознайомитись з проектом детального плану території в районі 
вулиць Живописної, Кільцевої дороги, Федора Кричевського, Івана 
Крамського у Святошинському районі м. Києва, пояснювальною  
запискою, розділом «Охорона  навколишнього природного серед-
овища», який розробляється у складі проекту містобудівної доку-
ментації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку 
можна в Департаменті містобудування та архітектури виконавчого 
органу Київради (Київської міської державної адміністрації www.kga.
gov.ua, та у приміщенні Департаменту містобудування та архітек-
тури (перший поверх) із врахуванням дії обмежувальних заходів. 

Строк ознайомлення з матеріалами проекту містобудівної 
документації 32 дні з 14.05.2021 по 14.06.2021 року.

Матеріали проекту детального плану території, пояснювальна 
записка, розділ «Охорона навколишнього природного середовища», 
який розробляється у складі проекту містобудівної документації 
та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку також 
розміщені на сайті www.kga.gov.ua.

5) інформація про посадову особу замовника місто-
будівної документації,  відповідальну за забезпечення 
організації розгляду пропозицій, та адресу, за якою можуть 
надсилатися пропозиції (зауваження):

Посадові особи, відповідальні за забезпечення організації 
розгляду пропозицій:  Андрущенко Тетяна Олександрівна, Барна 
Марія Ігорівна, Поровчук Оксана Олександрівна.

Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі: 
вул. Хрещатик, 32, м. Київ, 01001, 
Електронна адреса: info@kga.gov.ua.
Зауваження і пропозиції приймаються у строк  з 14.05.2021 

по 14.06.2021 року.

6) відомості про строк подання і  строк  завершення  
розгляду пропозицій: 

Зауваження і пропозиції приймаються у письмовому вигляді 
у строк з 14.05.2021 по 14.06.2021 року.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не роз-
глядаються.

6.1.) інформація про дату, час і місце проведення 
громадських слухань:

Громадські слухання проводяться відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 25.05. 2011 № 555 «Про затверджен-
ня Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні». 

Громадські слухання відбудуться 08.06.2021 року о 10:00 год. 
в залі архітектурно-містобудівної ради Департаменту містобу-
дування та архітектури за адресою вул. Хрещатик, 32, м. Київ, 
01001, із врахуванням дії обмежувальних заходів, відповідно до 
статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 
«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 
COVID-19», з метою запобігання поширенню на території України 
коронавірусу (COVID-19).

7) інформація стосовно запланованих інформаційних 
заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні 
програми, публічні конференції тощо).

Інформаційні заходи відбудуться у вигляді прилюдного 
експонування. Експозиція (показові матеріали, планшети)  про-
екту детального плану території в районі вулиць Живописної, 
Кільцевої дороги, Федора Кричевського, Івана Крамського 
у Святошинському районі м. Києва розміщено в приміщенні 
Святошинської державної адміністрації за адресою: просп. 
Перемоги, 97.  

З матеріалами проекту документа державного планування 
та звітом про стратегічну екологічну оцінку (Розділ «Охорона на-
вколишнього природного середовища) проекту «Детальний план 
території в районі вулиць Живописної, Кільцевої дороги, Федора 
Кричевського, Івана Крамського у Святошинському районі м. Ки-
єва» можна ознайомитись за посиланням: www.kga.gov.ua, та у 
приміщенні Департаменту містобудування та архітектури (перший 
поверх) із врахуванням дії обмежувальних заходів.
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Арт-інсталяція Дунаю  
та світова прем’єра: як у Києві 
відзначать Дні Європи
15 та 16 травня на Михайлівській площі святкуватимуть Дні Європи у  Києві, 
що традиційно відзначаються у третю суботу травня. Концепція цьогорічного 
дводенного свята — «Дунайський шлях в Європейський Союз». Киян чекає арт-
інсталяція, присвячена Дунаю та розташованим на його берегах європейським 
країнам, дитячий пісенний фестиваль та симфонічний концерт, в рамках якого 
презентують балет «На берегах  Дніпра», написаний понад сто років тому  
композитором Федором Якименком. Дні Європи пройдуть у комбінованому  
форматі — онлайн та офлайн.

Вже втретє Дні Європи прово-
дить Департамент суспільних 
комунікацій КМДА разом 

з громадською організацією «Чо-
тири королеви». Два роки тому 
головним героєм та історичним 
патроном святкування був Воло-
димир Великий, а минулого року — 
княгиня Ольга.

«Цього року місто Київ в 19-й раз 
відзначатиме День Європи. Щоро-
ку ми намагаємося знайти цікаву 
тематику та ідеї. Цьогоріч це „Ду-
найський шлях в Європу“, — роз-
повів директор Департаменту 
суспільних комунікацій КМДА 
Роман Лелюк. — Нам є чим пиша-
тися. З 2021 до 2023 роки Україна 
є головою Дунайської комісії. Впер-
ше країна, яка не членом Європей-
ського Союзу, була запрошена голо-
вувати в європейську міжурядову 
організацію. Ми не могли обійти 
таку подію, гідну бути центральною 
темою відзначення Днів Європи. 
Символічно Дунай об’єднує біль-
шість країн ЄС. І знаково, що гирло 
річки Дунай знаходиться в Україні, 
у Вилково Одеської області.

Під час відзначення Днів Європи 
для нас пріоритетом є здоров’я і 
безпека киян. Минулого року про-
вели Дні Європи повністю онлайн. 
Цьогоріч буде комбінований ва-
ріант — офлайн-заходи, що тран-
слюватимуть онлайн на Youtube-
каналі КМДА та телеканалі Київ. 
Також на телеканалі кожен посол 
європейської країни матиме змогу 
привітати киян та українців з цим 
святом, презентувати свою країну».

Дні Європи розпочнуть у суботу 
екоперегони на електроскутерах 
«Scoot Kyiv» за участі дипломатів, 
представників посольств, міської 
адміністрації та відомих киян. 
Змагання приурочені до 1025-річчя 
з добудови Десятинної церкви, 
звідки й буде старт.

Офіційне відкриття Днів Євро-
пи відбудеться 15 травня о 12.30 

на Михайлівській площі, на сцені, 
розташованій біля МЗС.

О 14.00 на телеканалі «Київ» 
з трансляцією на Михайлівській 
площі відбудеться фінал третьо-
го міжнародного конкурсу пісні 
мовами країн ЄС Formidable.

«Фестиваль дитячої пісні мо-
вами країн Європейського Союзу 
починався як фестиваль французь-
кої пісні. Однак до нас приходили 
і приходять заявки на виконання 
пісень й іншими мовами країн 
ЄС, тому розширили його. Нині 
діти заспівають близько 10 мовами 
Європейського союзу, навіть грець-
кою», — зазначив куратор Днів 
Європи в Україні Федір Баландін.

Ще одна родзинка свята — одно-
денна виставка музею Дунайської 
комісії, експонати до якої особисто 
привезе голова Дунайської комісії 
Любов Непоп.

Також Дунай з’явиться на Ми-
хайлівській площі і у вигляді арт-
інсталяції, яку готує ілюстратор 
та художник Андрій Єрмоленко.

«Побачивши гирло Дунаю на 
мапі, мені одразу захотілося зро-
бити в його в стилі супрематизму, 
передати його плавність за допо-
могою прямих і різких ліній, — по-
ділився Андрій Єрмоленко. — Це 
моя присвята Казимиру Малевичу. 

Хочу нагадати українцям та всьому 
світу, що Україна є батьківщиною 
світового авангарду. І Казимир 
Малевич не росіянин, як при-
йнято вважати, а українець, він 
сам себе в листах так називав. На 
берегах інсталяції Дунаю будуть 
розташовані інформаційні вежі, 
присвячені країнам Європи, які 
об’єднує ця річка. Кожна вежа ви-
конана в кольорах прапорів пред-
ставлених держав».

Кульмінацією 
святкування 
стане світова 
прем’єра балету 
Федора Якименка 
«На берегах Дніпра»

«Міжнародний фестиваль Anne de 
Kyiv Fest, який проходить в рамках 
Днів Європи у Києві, — платформа 
для мистецьких подій, який що-
року залучає цікавих культурних 
діячів та дає їм змогу реалізувати 
довготривалі проекти. Торік, під 
час пандемії, вдалося презенту-
вати прем’єру балету „Княгиня 
Ольга“ Євгена Станковича, яку 
транслювали онлайн. ЇЇ побачила 

вся Україна. А цьогоріч кияни по-
чують віднайдену музику до балету 
„На берегах Дніпра“», — відзначив 
перший заступник директора — 
начальник управління культу-
ри та мистецтв Департаменту 
культури КМДА Сергій Анжияк.

Про композитора Федора Яки-
менка, його творчість та програму 
концерту розповів всесвітньо зна-
ний диригент Кирило Карабиць, 
який переважно працює у Франції 
та Великобританії.

«Музика до балету „На берегах 
Дніпра“ була написана більше 100 
років тому. Її автор — український 
забутий і багатьом незнаний ком-
позитор Федор Якименко, — по-
ділився Кирило Карабиць. — Він 
народився у Харкові у 1876 році, 
помер у Парижі в 1945 році. На-
вчався в Петербурзький консерва-
торії у відомого метра композиції 
Миколи Римського-Корсакова, був 
одним з його найулюбленіших 
учнів. Цього року світ відзначає 
50 років з дня смерті композитора 
Ігоря Стравінського. А його першим 
вчителем композиції був украї-
нець Федір Якименко. За життя 
композитора його твори викону-
валися в Європі, транслювалися на 
радіостанціях. В музиці Якименка 
одразу відчуваються українські 
інтонації, водночас композитор 
поєднав Україну з Францією. Його 
стиль нагадує імпресіонізм, але 
наш, український. Не мав дітей, 
і після смерті спадщина у вигляді 
архіву потрапила в Національну 
бібліотеку Франції. Минулого року 
мені вдалося отримати офіційний 
дозвіл Франції на використання 
архіву та партитур».

В програмі концерту, окрім 
світової прем’єри балету, також 
прозвучать музичний уривок 
«Вхід богів до Вальгалли» з опери 
«Золото Рейна» Ріхарда Вагнера, 
симфонічна поема, присвячена 
річкам Богемії «Влтава» чеського 
композитора Бедржіха Сметани, та 
вальс Йоганна Штрауса «На пре-

красному блакитному Дунаї». 
В концерті задіяні дитячий хор 
та зведений симфонічний оркестр 
з музикантами Національного 
президентського оркестру та На-
ціонального ансамблю «Київські 
солісти» під диригуванням Кирила 
Карабиця.

Розклад Днів Європи 
в Києві

15 травня
8.00–10.00 Перегони електро-

скутерів на Кубок Днів Європи від 
Десятинного провулку до Михай-
лівської площі.
12.30 Офіційне відкриття Днів 

Європи в Києві.
14.00 Трансляція фіналу третьо-

го міжнародного конкурсу пісні 
мовами країн ЄС Formidable.
21.00 Симфонічний концерт, 

світова прем’єра балету Федора 
Якименка «На берегах Дніпра» 
Протягом дня — артоб’єкт «Ду-
най», виставка «Музей Дунайської 
комісії».

16 травня
Протягом дня  — артоб’єкт 

«Дунай».
21.00 Симфонічний концерт, 

світова прем’єра балету Федора 
Якименка «На берегах Дніпра».

У зв’язку з проведенням за-
ходу із 08.00 до 10.00 в неділю, 
16 травня, обмежать рух транспорту 
Десятинним провулком, на від-
різку вулиці Володимирської (від 
Десятинного провулку до вулиці 
Десятинної), вулицею Десятинною. 
Також змінить рух громадський 
транспорт, що курсує вулицями, 
де триватиме мистецька подія. 
Фестиваль охопить Михайлівську 
площу, Десятинний провулок, від-
різок вулиці Володимирської (від 
Десятинного провулку до вулиці 
Десятинної) та вулицю Десятинну.

Марія КАТАЄВА ,  
«Вечірній Київ»

Парк динозаврів у Гідропарку 
відвідало майже 40 тисяч киян

10 днів тому на території Гідро-
парку відкрився найбільший парк 
динозаврів в Україні. З початку ро-
боти парк відвідало майже 40 тисяч 
киян та гостей столиці.

«Я впевнений, що сучасний 
парк динозаврів стане справж-
ньою візитівкою нашого міста. 

На цьому ми зупинятися не бу-
демо, бо в наших планах спільно 
з міською владою облаштувати всю 
територію Гідропарку», — зазна-
чив в.о. директора Гідропарку 
Олександр Нечас.

У парку розміщено близько 
50 роботизованих фігур динозаврів 

реальних розмірів. У другій черзі 
парку очікується відкриття фігур 
комах-велетнів.

Парк працює щоденно, з 10.00 до 
21.00. Дитячий квиток (від 3 років 
до 12 років) коштує 100 грн, дорос-
лий від 12 років — 150 грн. Безко-
штовний вхід доступний для дітей 
до 3 років та пільговиків.

Ольга КОСОВА , 
 «Вечірній Київ»

Роман ЛелюкФедір Баландін


