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Кількість потрібних 
підписів для е-петицій 
міській владі хочуть 
зменшити

Фінішувала перша сесія 
«Київської академії 
жіночого лідерства»

15-й Велодень відбувся 
у Києві: пробіг відкрив 
особисто мер 

У столиці планують 
висадити 7 тисяч 
нових дерев

 стор. 2

 стор. 2

 стор. 4

 стор. 4

Ганна СТАРОСТЕНКО: Вакцинація 
дає нам свободу і надію, проте місто 
готується до будь-яких сценаріїв
Як проходить у Києві етап масової вакцинації, 
що чекає на тих, хто зареєструвався 
у застосунку «Дія», чи зможе місто купити 
вакцину, як готують столичні лікарні до третьої 
хвилі захворюваності на COVID-19 — на всі 
актуальні для киян запитання відповідає 
заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

— В останні вихідні травня 
у Києві, Львові та Одесі відкри-
лися перші центри вакцинації 
населення. Які перші результати 
у Києві?

— Так, дійсно, у столиці відкрив-
ся перший і найбільший в Україні 
Центр масової вакцинації населен-
ня. Ми організували його на базі 
Міжнародного виставкового центру, 
за що окрема вдячність власникам.

У приміщенні площею майже 
6 тис. кв. м розмістили 20 вакци-
нальних комплексів, втім за необхід-
ності можемо збільшити їх кількість 
вдвічі. 29–30 травня там працювали 
16 бригад медиків, які пройшли 
спеціальну підготовку. Одна бригада 
складалася з реєстратора, лікаря, 
який оглядав пацієнта перед ще-
пленням, та медсестри, яка власне 
проводила вакцинацію. Загалом 
за два дні нам вдалося імунізувати 
3467 людей. Приємно, що попит був 
значним — люди вишиковувалися 
в черги, які доволі швидко рухалися, 
і наші медики вакцинували всіх, хто 
виявив бажання у ті дні.

Цими вихідними у Центрі пра-
цюватимуть 24 бригади, процес 
вакцинації буде оптимізовано, 
а потоки тих, хто прийшов на ще-
плення — розмежовані. На тих, кому 
зателефонували та запросили на 
конкретний час та тих, хто також 
записаний у «Дії», але запрошення 
поки не отримав.

Запрошені через додаток, мають 
показати смс із датою, часом та 
номером вакцинальної бригади. 
Решта — будуть чекати у «живій 
черзі». До речі, Центр масової вак-
цинації працюватиме поки що тіль-
ки у вихідні дні. Але за наявності 
достатньої кількості вакцини їх ро-
бота може бути подовжена й у будні. 
А допоки з понеділка по п’ятницю 
імунізація здійснюватиметься, як 
і раніше, у 98-ми пунктах щеплення 
та мобільними бригадами відповід-
но до Дорожньої карти з вакцинації.

— А якою вакциною відбу-
валося щеплення на вихідних?

— Вакциною китайського вироб-
ництва CoronaVac, що була надана 

Міністерством охорони здоров’я. 
До слова, днями ВООЗ схвалила її 
до екстреного використання. Це 
зокрема означає, що ті, кого ще-
пили даним препаратом, зможуть 
отримати «зелений паспорт» та 
вільно подорожувати закордоном.

— З 2 червня у Києві поча-
ли вакцинувати працівників 
освітньої сфери. Як відбуваєть-
ся процес?

— В усіх районах міста на базі 
закладів освіти запрацювали 17 
пунктів щеплення освітян проти 
COVID-19. Адже вони також зна-
ходяться в групі ризику — велика 
кількість контактів, спілкування 
з колективами, учнями, їх батька-
ми. Тому наша мета — убезпечити 
працівників освітньої сфери, яких 
у Києві нараховується близько 72 
тисяч. До речі, у лист очікування 
записалося вже 17 тисяч, а за першу 
добу вакцинували понад 800 людей. 
Планується, що всіх охочих освітян 
буде щеплено обома дозами про-
тягом місяця. З липня більшість 
з них піде у відпустку, а у серпні 
почнуть готуватися до нового на-
вчального року. Тож з 1 вересня ті, 
хто отримав вакцину, матимуть 
змогу безпечно працювати.

— Розкажіть, будь ласка, чи 
продовжує столична влада пра-
цювати над питанням закупівлі 
вакцини для киян і з якими ви-
робниками ведуться перемовини?

— Не буває жодного дня, щоб 
ми не спілкувалися з виробниками 
вакцин. Мер Києва Віталій Кличко 
особисто веде переговори, щоб 
місто безпосередньо від виробника 
мало змогу закупити вакцину для 
киян. Переговори відбуваються 
з різними виробниками, чиї препа-
рати зареєстровані у ВООЗ. Адже ми 
хочемо ввезти вакцину для столиці 
за спрощеною процедурою. Про-
цес дуже непростий не тільки для 
нас, а й для України та всього світу.

Нині проблеми з вакцинацією 
мають всі країни, і ми бачимо, що 
виробники не мають змоги швидко 
задовольнити всі законтрактовані 
великими державами об’єми.

Проблеми були й у Європі, й в 
Америці. Ми ретельно вивчаємо 
їх досвід, аби запровадити його 
для столиці. До речі, Київ — єдине 
місто в Україні, яке виділило кошти 
на самостійну закупівлю вакцини. 
І хоча виробники в першу чергу 
працюють з урядами, ми все одно 
не здаємося. Зокрема, передба-
чили у міській цільовій програмі 
«Здоров’я киян» можливість за-
купити вакцину для містян на 140 
мільйонів гривень. Скільки доз ми 
зможемо купити на ці кошти, буде 
залежати від ціни товару того ви-
робника, з яким укладемо контракт. 
Але, за потреби, готові залучити 
кошти меценатів на додаткове 
фінансування закупівлі.

Продовження на с.2 ►

Ганна Старостенко регулярно спілкується  
з медиками столичних лікарень
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Оприлюднення проєкту документу державного планування та звіту про стра-
тегічну екологічну оцінку (Розділ «Охорона навколишнього природного серед-
овища» проєкту «Детальний план території в районі вулиць Героїв Оборони, 

Полковника Потєхіна у Голосіївському районі м. Києва»)
1) Повна назва документа державного плану-

вання, що пропонується, та стислий виклад його 
змісту:

Детальний план території в районі вулиць Героїв 
Оборони, Полковника Потєхіна у Голосіївському районі 
м. Києва.

Територія площею 24,0 га, на яку розробляється де-
тальний план території, відповідно до Генерального плану 
міста Києва та проекту планування його приміської зони 
на період до 2020 року, затвердженого рішенням Київської 
міської ради від 28.03.2002 № 370/1804, розташована 
у 2-й планувальній зоні. Територія ДПТ знаходиться у 
Голосіївському адміністративному районі м. Києва і об-
межена вулицями: Героїв Оборони, Полковника Потєхіна, 
Голосіївським проспектом та межує з Національним 
комплексом «Експоцентр України».

Територія проєктування межує:
з півночі та заходу – житловою забудовою,
з півдня – Національним комплексом «Експоцентр 

України»,
зі сходу – науково-виробничою зоною.
В межах детального плану території розташовані на-

укові, науково-дослідні установи, комунально-складські 
об’єкти та житлова забудова з установами та об’єктами 
обслуговування мікрорайонного значення. Значну частину 
території ДПТ в межах вулиць Героїв Оборони, Полков-
ника Потєхіна та Голосіївського проспекту займають 
навчальні корпуси університету та господарські будівлі 
ветеринарного факультету Національного університету 
біоресурсів та природокористування України. Під ділянками 
навчальних корпусів НУБіПу знаходиться територія близько 

6,64 га (27,67%). Житлова забудова розміщена вздовж 
Голосіївського проспекту та вулиці Полковника Потєхіна. 
ДПТ межує з «Парк ім. М. Рильського» – парк-пам’ятка 
садово-паркового мистецтва загальнодержавного зна-
чення 140,9 га, Ботанічний заказник загальнодержавного 
значення «Лісники» 1110,2 га, «Голосіївський» регіональний 
ландшафтний парк 4232,8 га, Національний комплекс 
«Експоцентр України» ВДНГ 115,3 га.

Детальним планом території передбачається збере-
ження основних функцій існуючих ділянок та уточнення 
функціонального призначення окремих ділянок в межах 
території проектування При проектуванні опрацьовано 
вихідні дані, у тому числі листи власників та користувачів 
земельних ділянок в межах проектування. Для забезпе-
чення населення закладами освіти в детальному плані 
території запроектовано, зокрема, будівництво дитячого 
дошкільного закладу на 120 місць по вул. Героїв Оборо-
ни, 8, який в межах пішохідної доступності забезпечить 
місцями мешканців як існуючих житлових будинків, так 
і перспективного житлового комплексу, забезпеченого 
соціально-побутовою та інженерно-транспортною інф-
раструктурою.

Проектним рішенням передбачено будівництво но-
вого багатоповерхового наземно-підземного паркінгу 
для можливості розміщення автомобілів мешканців 
житлових будинків в межах території проектування по 
просп. Голосіївський, 97б на території існуючих бок-
сових відповідно до ДБН В.2.3–15:2007 «Автостоянки і 
гаражі для легкових автомобілів» та на виконання вимог 
п. 10.8.3 ДБН Б.2.2–12:2019 «Планування та забудова 
територій» щодо неможливості розміщення боксових 

гаражів на території житлових кварталів, мікрорайонів 
багатоквартирної житлової забудови.

Також передбачено влаштування додаткових пішохід-
них шляхів та автомобільного проїзду, для забезпечення 
транспортного зв’язку перспективного паркінгу з про-
спектом Голосіївським.

Архітектурно-планувальна структура детального 
плану території зберігається відповідно до рішень Гене-
рального плану міста Києва та проекту планування його 
приміської зони на період до 2020 року та Комплексної 
схеми транспорту м. Києва.

2) Орган, що прийматиме рішення про за-
твердження документа державного планування:

Київська міська рада

3) Передбачувана процедура громадського 
обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури:
громадське обговорення починається з 08.06.2021 

і триває до 12.07.2021.

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

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стра-
тегічну 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 запланованих 
громадських слухань:

Громадські слухання проводяться відповідно до по-
станови Кабінету Міністрів України від 25.05. 2011 № 555 

«Про затвердження Порядку проведення громадських 
слухань щодо врахування громадських інтересів під 
час розроблення проектів містобудівної документації 
на місцевому рівні».

Громадські слухання відбудуться 24.06.2021 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 ре-
гулювання містобудівної діяльності» громадські слухання 
щодо проектів містобудівної документації на місцевому 
рівні проводяться у строк, визначений для проведення 
процедури обговорення, але не раніше 10 днів з дня 
оприлюднення проекту містобудівної документації на 
місцевому рівні), із врахуванням дії обмежувальних за-
ходів, 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 інформацію 
та адресу, за якою можна ознайомитися з про-
ектом 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 вико-
навчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).

Ознайомлення з томами проєкту «Детальний план 
території в районі вулиць Героїв Оборони, Полковника 
Потєхіна у Голосіївському районі м. Києва» та розділом 
«Охорона навколишнього природного середовища», який 
розробляється у складі проєкту містобудівної документації 

та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку 
можна ознайомитися на офіційному сайті Департаменту 
містобудування та архітектури за посиланням http://kga.
gov.ua та у приміщенні Департаменту містобудування та 
архітектури (1 поверх) з урахуванням дії обмежувальних 
заходів.

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

Департамент містобудування та архітектури вико-
навчого органу Київської міської ради (Київської 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 з 
08.06.2021 року по 12.07.2021 року.

д) місцезнаходження наявної екологічної інфор-
мації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, 
що стосується документа державного планування: 
Офіційний сайт Департаменту містобудування та архі-
тектури за посиланням http://kga.gov.ua.

4) Необхідність проведення транскордонних 
консультацій щодо проєкту документа державно-
го планування. Проведення транскордонних консуль-
тацій не потребує.

З матеріалами проєкту документа державного плану-
вання та звітом про стратегічну екологічну оцінку (Розділ 
«Охорона навколишнього природного середовища») 
проєкту «Детальний план території в районі вулиць Героїв 
Оборони, Полковника Потєхіна у Голосіївському районі м. 
Києва» можна ознайомитись за посиланнями: http://kga.
gov.ua та у приміщенні Департаменту містобудування та 
архітектури (перший поверх) із врахуванням дії обмеж-
увальних заходів.

Ганна СТАРОСТЕНКО: Вакцинація 
дає нам свободу і надію, проте місто 
готується до будь-яких сценаріїв
► Продовження,  
початок на с.1

— Чи можете дати прогноз, 
коли буде вакциноване все на-
селення міста?

— Як стверджують науковці, для 
того, щоб сформувався колектив-
ний імунітет, потрібно вакцинувати 
не менше 70% киян. У нас тільки 
офіційно зареєстрованих у столиці 
мешканців понад 3 мільйони. Тоб-
то, понад 2 мільйони треба щепити, 
окрім дітей до 18 років. Завдяки 
програмі «Дія» ми бачимо, скільки 
киян зареєструвалося на вакци-
націю — всього майже 200 тисяч.

Проте, щеплення у Києві від-
бувається поетапно  — згідно 
з Дорожньою картою з вакцинації 
проти COVID-19. Тож, імунізували 
в першу чергу медиків. Якщо на 
початку вакцинальної кампанії 
медичних працівників, охочих 
щепитися, було досить мало, то 
нині з 28 тисяч отримали дозу вак-
цини вже майже 26 тисяч. Під час 
другої — весняної — хвилі пандемії 
у столиці, вони побачили, наскільки 
важко хворіють люди… Це, гадаю, 
найбільш переконливо вплинуло 
на медпрацівників.

Вже вакцинували більшість 
вчителів, залучених до ЗНО, со-
ціальних працівників, право-
охоронних органів. Перед Ве-
ликоднем, священнослужителів 
прирівняли до соціальних пра-
цівників, щоб вони оперативно 
могли отримати щеплення проти 
COVID-19. Нещодавно розпочали 
імунізацію людей старше 65 років. 
На сьогодні у столиці зроблено 
понад 136 тисяч щеплень, а понад 
16 тисяч осіб отримали другу дозу.

Днями ми отримали нову пар-
тію Pfizer і використовуємо її для 
імунізації пацієнтів закритих за-
кладів для людей літнього віку та 
обслуговуючого персоналу, а також 
працівників закладів освіти тощо.

— Нині на вакцинацію запису-
ють співробітників підприємств 
та компаній: в які строки ці 
люди можуть отримати першу 
та другу дозу вакцин? Чи мають 
підприємства платити за ще-
плення своїх людей чи за саму 
вакцину?

— Це буде безплатно і за влас-
ним бажанням. Наразі за даними 
МОЗ очікуються значні поставки 
вакцини та є бажання Уряду до 
кінця року щепити більш ніж по-

ловину населення України. Це 
амбітні плани, і з такими темпами, 
як зараз, виконати їх буде досить 
важко. Проте Київ готується до 
наступного етапу вакцинації — зі-
брали списки трудових колективів 
з кількістю працівників понад 
50 осіб, і за наявності вакцин на 
підприємства будуть виїжджати 
мобільні бригади. Готуємо додат-
кові центри масової вакцинації, 
формуємо та навчаємо нові ме-
дичні бригади.

— Чи готові у столиці до 
третьої хвилі пандемії коро-
навірусу?

— Дуже не хотілося б, щоб була 
третя хвиля, а зупинити її зможе 
тільки масова вакцинація. Проте 
ми розуміємо всі ризики, пов’язані 
з цим питанням, і готуємося до 
різних сценаріїв на осінь. Наразі 
аналізуємо стан медичних закладів, 
які були визначені як опорні для 
лікування хворих на COVID-19, 
та працюємо над тим, аби місто 
та лікарні змогли гідно прийняти 
нові виклики.

Разом з НСЗУ та МОЗ оптимізує-
мо роботу мережі цих закладів так, 
щоби меддопомога була якісною, 
надавалася вчасно, щоб не потрібно 
було зупиняти планову госпіталі-
зацію за іншими захворюваннями. 
Для цього у квітні Київрада ви-
ділила додаткові 762 мільйони 
гривень. Ремонтуємо системи 
електропостачання у лікарнях для 
надійної подачі кисню, збільшуємо 
потужність кисневих станцій.

Попри те що багато вже було 
зроблено, ми не маємо розслабля-
тися і повинні тримати ситуацію 
під контролем. Тому й перевіряємо 
по закладах — де все зроблено, 
а де потрібно доробити. Плануємо 

закупити додаткову партію карет 
швидкої допомоги, реконструюємо 
пологовий будинок №1. Також 
триває капітальний ремонт Ки-
ївської міської клінічної лікарні 
№3 (на вул. Петра Запорожця), 
Київського міського центру не-
фрології та гемодіалізу, Київської 
міської дитячої лікарні, Київської 
міської клінічної лікарні швидкої 
медичної допомоги тощо.

Попри непрості часи, місто 
прагне мислити стратегічно: ми 
плануємо декілька амбітних та 
масштабних проєктів, які життєво 
необхідні для киян. Мова йде про 
створення лікарні швидкої допомо-
ги й медицини катастроф на Право-
му березі. Крім того, виділені кошти 
на проєктування нової лікарні на 
Троєщині, будівництво якої пла-
нуємо розпочати в наступному 
році. Також вже готовий проєкт 
з будівництва Центру нейрореа-
білітації для учасників АТО/ООС. 
Як бачимо, місто, хоч і в скрутних 
умовах, але знаходить можливості 
для розвитку медичної галузі.

— А як місто дбає про самих 
медиків?

— З 1 квітня минулого року Укра-
їна знаходиться на другому етапі 
впровадження медичної рефор-
ми, яка передбачає фінансування 
зарплат медичним працівникам 
з державного бюджету через На-
ціональну службу здоров’я України. 
Таким чином, фактично міська влада 
не має стосунку до виплати зарплат.

Але місто розуміє, наскільки 
сьогодні важливо підтримувати 
київських медпрацівників, і дбає 
про них. Тому за дорученням ки-
ївського міського голови Віталія 
Кличка з минулого року столичним 
медикам виплачується безповорот-
на матеріальна допомога з бюджету 
столиці. На цей рік було виділено 
1,5 мільярди гривень на щомісячну 
доплату кожному з 27,5 тисяч мед-
працівників. Лікарям додатково 
надходять по 5 тисяч, сестрин-
ському персоналу — по 4 тисячі, 
молодшому медперсоналу — по 
2 тисячі. За 4 місяці виплачено вже 
400 мільйонів гривень. Адже ми 
розуміємо, що медичні працівни-
ки вже понад рік знаходяться «на 
лінії вогню» й ризикують власним 
здоров’ям у боротьбі з такою важ-
кою хворобою як коронавірус.

Катерина НОВОСВІТНЯ,  
«Вечірній Київ»

Завершилася перша 
сесія «Київської академії 
жіночого лідерства»

У столиці завершила навчання 
перша група із 28 учасниць «Київ-
ської академії жіночого лідерства».
Група відібрана із жінок, які за-
ймають різні посади в Київській 
міській державній адміністрації та 
її структурних підрозділах. Про це 
повідомила заступниця голови 
КМДА Марина Хонда.

«Ми запланували цю академію 
для того, щоб дати жінкам, які 
працюють на державній службі, до-
даткові знання, що потрібні для по-
будови успішної кар’єри. Адже в цій 
сфері 80% працівників — жінки. Але 
ключові керівні посади займають 
чоловіки. Я сподіваюся, що знання, 
набуті тут, допоможуть учасницям 
не тільки в кар’єрному, а й осо-
бистісному зростанні. Вдячна за 
таку велику увагу до проєкту та 
позитивний зворотний зв’язок. Він 
обов’язково триватиме і надалі», — 
зазначила Марина Хонда.

Заступниця голови КМДА вру-
чила учасницям сертифікати, які 
засвідчують успішне завершен-

ня навчального курсу з розвитку 
управлінських та комунікаційних 
навичок.

Проєкт «Київська академія жіно-
чого лідерства» реалізовується за 
ініціативи заступниці голови КМДА 
Марини Хонди в рамках заходів 
міської цільової програми «Соці-
альне партнерство на 2019–2021 
роки» та на виконання Плану дій із 
досягнення рівності та імплемен-
тації «Європейської Хартії рівності 
жінок і чоловіків». Організаторами 
академії стали управління з питань 
гендерної рівності Департаменту 
соціальної політики КМДА та ГО 
«Новий соціальний вектор».

Учасниці Академії пройшли 
програму, яка передбачала три на-
вчальні модулі з розвитку управлін-
ських та лідерських компетенцій, 
гостьові лекції. Також учасниці 
протягом усього навчання мали 
менторську підтримку.

Катерина НОВОСВІТНЯ,  
«Вечірній Київ»

Київрада планує зменшити кількість 
підписів для розгляду е-петицій

Київська міська рада розглядає 
зменшення кількості підписів для 
розгляду електронних петицій 
з 10 до 6 тисяч. Відповідно до «По-
ложення про порядок подання та 
розгляду електронних петицій», 
Київрада розглядає та реалізує 
адресовану їй електронну петицію 
за умови збору на її підтримку не 
менше десяти тисяч підписів гро-
мадян упродовж не більше трьох 
місяців. Однак, за словами багатьох 
киян, таку кількість голосів часто 
зібрати важко, хоча питання по-
рушуються дуже важливі.

Про це повідомив заступник 
міського голови — секретар Ки-
ївської міської ради Володимир 
Бондаренко.

«Головною вимогою громадськос-
ті було зменшення кількості голосів 
для розгляду е-петиції, а також роз-
поділ петицій на міські та районні. 
Ми запропонували затвердити цей 

розподіл до кінця вересня 2021 року. 
Для районних петицій буде потрібно 
зібрати ще меншу кількість голосів, 
ніж 6 тисяч, з метою оперативно 
розв’язувати локальні питання», — 
сказав Володимир Бондаренко.

У Київраді також розглядають 
можливість подачі електронних 
петицій через платформу «Київ 
Цифровий».

«Відтепер підтримати петицію 
буде ще зручніше за допомогою 
додатків „Київ Цифровий“ та „Дія“ 
на власному смартфоні», — під-
креслив Володимир Бондаренко.

Читайте, електронні петиції — 
ефективна комунікація влади 
і громадськості.

Подати електронну петицію 
може кожен киянин, який має про-
позиції, як покращити життя міста.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ» 

Ганна Старостенко
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Повідомлення про початок процедури розгляду 
та врахування пропозицій громадськості у проекті 

«Детальний план території в районі вулиць Героїв Оборони, 
Полковника Потєхіна у Голосіївському районі м. Києва»

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

Виконання детального плану території пов’язано з необхідністю деталізації рішень чинного 
генплану, уточнення окремих його положень в частині планувальної структури і функціонального 
призначення територій, пов’язаних з необхідністю ефективного використання територій міста в 
межах проектування з урахуванням існуючої містобудівної ситуації.

Основна мета проекту: Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної ді-
яльності» та рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 519/10007 «Про основні засади 
містобудівної політики у місті Києві» метою розроблення детального плану території визначення 
планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів 
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»:

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 викорис-

тання території;
встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;
визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними буді-

вельними 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 санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, вирішення інших завдань.

Визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо: попереднього про-
ведення 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.

Ключові питання:
• реалізація стратегії Генерального плану міста щодо ефективного використання деградованих 

територій науково-виробничих підприємств, що припинили або перепрофілювали свою діяльність, 
створення багатофункціональних планувальних утворень із забезпеченням територіально-просто-
рового об’єднання місць проживання і прикладання праці за принципом: «житло-робота-навчання-
дозвілля», кварталів сучасного житла з об’єктами обслуговування, які повинні відповідати нинішнім 
тенденціям вітчизняного і світового містобудування, мати високу інвестиційну привабливість;

• створення комфортних умов для проживання мешканців – забезпечення нормативним со-
ціально-гарантованим рівнем установами і підприємствами обслуговування, місцями постійного 
зберігання автомобілів, нормативним рівнем озеленення, забезпечення можливості працевлашту-
вання за різними видами економічної діяльності поруч з житлом, організація руху транспорту, та ін.;

• формування повноцінного високоякісного життєвого середовища.
Проект детального плану території складається з чотирьох томів, кожний з яких містить роз-

діли 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 площею 24,0 га, на яку розробляється детальний план території, відповідно Гене-
рального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року, 
затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804, розташована у 2-й 
планувальній зоні. Територія ДПТ знаходиться у Голосіївському адміністративному районі м. Києва 
і обмежена вулицями: Героїв Оборони, Полковника Потєхіна, Голосіївським проспектом та межує 
з Національним комплексом «Експоцентр України».

Територія проєктування межує:
з півночі та заходу – житловою забудовою,
з півдня – Національним комплексом «Експоцентр України»,
зі сходу – науково-виробничою зоною.
В межах детального плану території розташовані наукові, науково-дослідні установи, кому-

нально-складські об’єкти та житлова забудова з установами та об’єктами обслуговування мікро-
районного значення. Значну частину території ДПТ в межах вулиць Героїв Оборони, Полковника 
Потєхіна та Голосіївського проспекту займають навчальні корпуси університету та господарські 
будівлі ветеринарного факультету Національного університету біоресурсів та природокористу-
вання України. Під ділянками навчальних корпусів НУБіПу знаходиться територія близько 6,64 га 
(27,67%). Житлова забудова розміщена вздовж Голосіївського проспекту та вулиці Полковника 
Потєхіна. ДПТ межує з «Парк ім. М. Рильського» – парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва 
загальнодержавного значення 140,9 га, Ботанічний заказник загальнодержавного значення 
«Лісники» 1110,2 га, «Голосіївський» регіональний ландшафтний парк 4232,8 га, Національний 
комплекс «Експоцентр України» ВДНГ 115,3 га.

Детальним планом території передбачається збереження основних функцій існуючих ділянок 
та уточнення функціонального призначення окремих ділянок в межах території проектування. При 
проектуванні опрацьовано вихідні дані, у тому числі листи власників та користувачів земельних 
ділянок в межах проектування. Для забезпечення населення закладами освіти в детальному плані 
території запроектовано, зокрема, будівництво дитячого дошкільного закладу на 120 місць по 
вул. Героїв Оборони, 8 , який в межах пішохідної доступності забезпечить місцями мешканців як 
існуючих житлових будинків, так і перспективного житлового комплексу, забезпеченого соціально-
побутовою та інженерно-транспортною інфраструктурою.

Проектним рішенням передбачено будівництво нового багатоповерхового наземно-підземного 
паркінгу для можливості розміщення автомобілів мешканців житлових будинків в межах території 
проектування по просп. Голосіївський, 97-б на території існуючих боксових відповідно до ДБН 
В.2.3–15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» та на виконання вимог п. 10.8.3 
ДБН Б.2.2–12:2019 «Планування та забудова територій» щодо неможливості розміщення боксо-
вих гаражів на території житлових кварталів, мікрорайонів багатоквартирної житлової забудови.

Також передбачено влаштування додаткових пішохідних шляхів та автомобільного проїзду, 
для забезпечення транспортного зв’язку перспективного паркінгу з проспектом Голосіївським.

Архітектурно-планувальна структура детального плану території зберігається відповідно до 
рішень Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 
2020 року та Комплексної схеми транспорту м. Києва.

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

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

№  
п/п Показники Одиниця

виміру
Існуючий

стан

Етап від 
3 до 7 
років

Етап від 
15 до 20 

років

1 2 3 4 5 6

1. Територія 

Територія в межах проекту га / % 24,0
100

24,0
100

24,0
100

у тому числі: 

1.1 житлова забудова, в т.ч.: » 4,67
19,46

5,38
22,42

5,38
22,42

квартали багатоквартирної багатоповерхо-
вої забудови (без урахування гуртожитків) » 4,67

19,46
3,0

55,76
3,0

55,76

квартали багатоквартирної підвище-
ної житлової забудови (без урахування 
гуртожитків)

- 2,38
44,24

2,38
44,24

1.2
Ділянки установ і підприємств обслугову-
вання (крім підприємств і установ мікрора-
йонного значення)

» 6,74
28,09

7,18
29,92

7,18
29,92

Заклади освіти (дошкільні навчальні за-
клади) » - 0,45

6,27
0,45
6,27

Заклади освіти (вищі учбові заклади) » 6,64
27,67

6,63
92,34

6,63
92,34

Території культури та мистецтв » 0,1
0,42

0,1
1,39

0,1
1,39

1.3 Зелені насадження (крім зелених наса-
джень мікрорайонного значення) » - - -

Зелені насадження загального користу-
вання » - - -

Ліси і лісопарки » - - -

Зелені насадження спецпризначення - - -

1.4 Вулиці в межах червоних ліній » 2,9
12,08

2,9
12,08

2,9
12,08

№  
п/п Показники Одиниця

виміру
Існуючий

стан

Етап від 
3 до 7 
років

Етап від 
15 до 20 

років

1 2 3 4 5 6

1.5

Територія (ділянки) забудови іншого при-
значення (ділової, виробничої, комуналь-
но-складської, інженерного обладнання, 
курортної, лікувальної тощо)

» 9,69
40,38

8,49
35,38

8,49
35,38

Комунально-складські » 8,01
33,38 - -

Громадські » 1,68
7,0

1,35
15,9

1,35
15,9

Наукові та науково-виробничі установи » - 3,12
36,75

3,12
36,75

Інженерних об’єктів » - 0,75
8,83

0,75
8,83

Автотранспорту та зв’язку » - 3,27
38,52

3,27
38,52

Відкриті стоянки м/м 163 183 183

1.6 Інші території (в т.ч. землі запасу житлової 
та громадської забудови, водні поверхні) » - - -

2. Населення 

2.1 Чисельність населення, всього, в т.ч.: тис. осіб 1,805 3,498 3,498

у багатоквартирній багатоповерховій 
забудові
(без урахування гуртожитків) 

» 1,805 1,135 1,135

у багатоквартирній підвищеній житловій 
забудові (без урахування гуртожитків) » - 2,363 2,363

2.2 Щільність населення (мікрорайонна), в т.ч.: осіб/га 387 538 538

Щільність населення (без урахування 
гуртожитків) » 387 538 538

3. Житловий фонд 

3.1 Житловий фонд (загальна площа будинків/ 
загальна площа квартир), всього, в т.ч.:

тис. м2

заг. площі
тис. м2
квартир

61,834
45,421

149,034
101,449

149,034
101,449

Житловий фонд (без урахування гурто-
житків) » 61,834

45,421
149,034
101,449

149,034
101,449

3.2 Середня житлова забезпеченість м2/особу 25,16 29,0 29,0

житлова забезпеченість (без урахування 
гуртожитків) » 25,16 29,0 29,0

3.3 Вибуття житлового фонду 

тис. м2

заг. площі
тис. м2

квартир

- - -

3.4 Житлове будівництво, всього: 

тис. м2

заг. площі
тис. м2

квартир

- 87,2
56,028

87,2
56,028

із неї:

 – багатоповерхова (10 поверхів та вище) » - 87,2
56,028

87,2
56,028

3.5 Житлове будівництво за рахунок проведен-
ня реконструкції існуючої забудови тис. м2 - - -

4. Установи та підприємства обслуговування 

4.1 Дошкільні навчальні заклади місць - 120 120

4.2 Загальноосвітні навчальні заклади * учнів - - -

4.3 Стаціонари (лікарні) усіх типів ліжок - - -

4.4 Поліклініки, амбулаторії, диспансери без 
стаціонару. Кабінети сімейного лікаря

відв. за 
зміну. 120 120 120

4.5 Спортивні зали загального користування м2 площі
підлоги 445,0 445,0 445,0

4.6 Відкриті площинні споруди у житловому 
кварталі га - - -

4.7 Бібліотеки тис. один.
зберіг. 1354,0 1354,0 1354,0

4.8 Магазини м2 торг. 
пл. 890,0 890,0 890,0

4.9 Підприємства громадського харчування місць 5 5 5

4.10 Установи побутового обслуговування роб. місць 10 10 10

5. Вулично-дорожня мережа та міський паса-
жирський транспорт 

5.1 Протяжність вулично-дорожньої мережі, 
всього (існуюча, будівництво); км 1,86 1,86 1,86

у тому числі: 

 – магістральні вулиці загальноміського 
значення » 0,36 0,36 0,36

 – магістральні вулиці районного значення » 0,38 0,38 0,38

Кількість транспортних розв’язок у різних 
рівнях - - -

5.2 Кількість підземних та надземних пішохід-
них переходів од. 1 2 2

5.3 Щільність вулично-дорожньої мережі, 
всього: км/км2 5,6 5,6 5,6

у тому числі: 

 – магістральної мережі » 1,8 1,8 1,8

5.4 Протяжність ліній наземного громадського 
транспорту (по осях вулиць) всього: км

у тому числі: 

 – трамвай » - - -

 – тролейбус 0,36 0,36 0,36

 – автобус » 0,74 0,74 0,74

5.4а Міська залізниця - - -

5.5 Щільність мережі наземного громадського 
транспорту (по осях вулиць) км/км2 1,8 1,8 1,8

5.6 Гаражі для постійного зберігання легкових 
автомобілів. м/м 28 695 695

5.7 Боксові гаражі для тимчасового зберігання 
легкових автомобілів м/м - - -

5.8

Відкриті автостоянки для постійного (тим-
часового) зберігання легкових автомобілів
(для житлового фонду, готелів, громад-
ських будівель)

м/м 163 230 230

6. Інженерне обладнання

6.1 Водопостачання

Водопостачання, всього тис.м3/
добу 0,799 1,462 1,462

6.2 Каналізація

№  
п/п Показники Одиниця

виміру
Існуючий

стан

Етап від 
3 до 7 
років

Етап від 
15 до 20 

років

1 2 3 4 5 6

Сумарний об’єм стічних вод » 0,799 1,462 1,462

6.3 Електропостачання

Споживання сумарне МВт 1,77 3,17 3,23

-у тому числі
на комунально-побутові послуги » 1,77 3,17 3,23

Кількість квартир, що обладнані електро-
плитами од. 270 1390 1390

6.4 Газопостачання

Витрати газу, всього млн. м3/
рік - 2,4 2,4

-у тому числі на комунально-побутові 
послуги (приготування їжі, підприємства 
побутового обслуговування)

» - 2,4 2,4

Протяжність газових мереж (будівництво) км - 0,15 -

6.5 Теплопостачання

Споживання сумарне Гкал/год 8,64 16,30 16,30

Протяжність мереж 
(будівництво,перекладання) км - 0,35 -

7. Інженерна підготовка та благоустрій

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

га
% до тер. - 2,0

8,0 -

Протяжність закритих водостоків км

8. Охорона навколишнього середовища 

Санітарно-захисні зони, всього га 7,24 7,24 7,24

 – у тому числі озеленені »

9. Орієнтовна вартість будівництва млн грн

9.1
Загальна вартість житлово-цивільного 
будівництва ( в цінах 2020р.*)
у тому числі:

» 908,59 2345,31 2345,31

 – житлове » 908,59 2189,91 2189,91

 – установи та підприємства обслуговуван-
ня (паркінг наземно-підземний) » - 155,4 155,4

9.2 Вулично-дорожня мережа та пасажирський 
транспорт (в цінах 2012р.) млн грн

у тому числі: 

 – вулично-дорожня мережа, всього »

 – трамвайні ліні

 – транспортні розв’язки в різних рівнях

 – автостоянки і гаражі 

9.3 Інженерне обладнання, всього млн грн

у тому числі: »

 – водопостачання » - 0,5 -

 – каналізація » - 2,5 -

 – електропостачання » - 3,4 -

 – зв’язок і сигналізація » - - -

 – газопостачання » - 1,2 -

 – теплопостачання » - 15,2 -

 – інженерна підготовка » - 6,2 -

 – дощова каналізація » - - -

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

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

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

Розробник – Комунальна організація виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) «Інститут Генерального плану м. Києва».

Детальний план території в районі вулиць Героїв Оборони, Полковника Потєхіна у Голосіїв-
ському районі м. Києва розроблено відповідно до рішення Київської міської ради від 13.11.2013р. 
№518/10006 «Про затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної до-
кументації у м. Києві» (зі змінами).

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

Ознайомлення з томами проєкту «Детальний план території в районі вулиць Героїв Оборони, 
Полковника Потєхіна у Голосіївському районі м. Києва» та розділом «Охорона навколишнього 
природного середовища», який розробляється у складі проєкту містобудівної документації та 
одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку можна ознайомитися на офіційному сайті 
Департаменту містобудування та архітектури за посиланням http://kga.gov.ua та у приміщенні ДМА 
1 поверх, з урахуванням дії існуючих обмежувальних заходів.

Строк ознайомлення з матеріалами проекту містобудівної документації – 35 днів з 08.06.2021 
по 12.07.2021 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 сайтах 
www.kga.gov.ua та www.kievgenplan.grad.gov.ua.

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

Посадові особи, відповідальні за забезпечення організації розгляду пропозицій:
Титаренко Олексій Леонідович, 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 письмовому вигляді у строк з 08.06.2021 по 12.07.2021 року.

6) відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій:
Зауваження та пропозиції подаються письмовому вигляді у межах строку громадського об-

говорення з 08.06.2021 і триває до 12.07.2021 року.
Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

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 затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування гро-
мадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».

Громадські слухання відбудуться 24.06.2021 о 10:00 в залі архітектурно-містобудівної ради 
Департаменту містобудування 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) проекту детального плану території в районі вулиць 

Героїв Оборони, Полковника Потєхіна у Голосіївському районі м. Києва розміщена в приміщенні Голо-
сіївської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 32.

З матеріалами проекту документа державного планування та звітом про стратегічну екологічну 
оцінку (Розділ «Охорона навколишнього природного середовища) проекту детального плану 
території в районі вулиць Героїв Оборони, Полковника Потєхіна у Голосіївському районі м. Києва 
можна ознайомитись на офіційному сайті Департаменту містобудування та архітектури виконав-
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації www.kga.gov.ua, та 
у приміщенні Департаменту містобудування та архітектури (перший поверх) із врахуванням дії 
обмежувальних заходів.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець.  
Реклама друкується мовою оригіналу.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 15 червня 2021 р. о 
10:00 годині буде проводити встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
гр. Яременку О.П. за адресою: вул. Вітавська, 
65-г у Голосіївському районі м. Києва.

Просимо суміжних землекористува-

чів: Лисенко Ольгу Віталіївну, Мельни-
ченко Олену Іванівну (кадастровий номер 
8000000000:90:044:0029) або Ваших уповно-
важених представників, бути присутніми для 
погодження акта прийому-передачі межових 
знаків на зберігання.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 15 червня 2021 
р. в 11:00 годині буде проводити встанов-
лення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) гр. Бігуну О.В. за адресою: 
вул. Вітавська, 65-а у Голосіївському ра-
йоні м. Києва.

Просимо суміжних землекористувачів: 
Савченко Ольгу Данилівну (кадастровий 
номер 8000000000:90:044:0027) або Ва-
ших уповноважених представників, бути 
присутніми для погодження акта прийому-
передачі межових знаків на зберігання.
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Велодень у Києві: 
до пробігу приєднався 
Віталій Кличко

В суботу, 5 червня, у місті від-
бувся парад з нагоди Велодня, який 
влаштувала велоспільнота столиці. 
У 15-му Велодні взяв участь місь-
кий очільник Віталій Кличко, 
який дав старт велопараду на Со-
фійській площі.

«Велосипед — це ще й спосіб 
життя. Майже щоранку я тренуюся 
на „двоколісному“. Іноді їжджу 
на роботу або містом у справах. 
І закликаю всіх киян частіше ко-
ристуватися цим екологічним 
і зручним видом транспорту», — 
сказав Віталій Кличко.

Віталій Кличко додав, що місто 
поступово розвиває велоінфраструк-

туру. На кожній вулиці, у парку та 
сквері, де проводиться капітальний 
ремонт, облаштовують велодоріжки. 
Цього ж року в столиці збираються 
створити ще понад 100 кілометрів 
доріжок для велосипедистів.

Традиційно Велодень відбува-
ється у форматі масового параду 
велосипедистів центральними 
вулицями міста. Акція розпочалася 
із традиційного групового фото 
на Софійській площі, після чого 
учасники вирушили із центру міста 
до парку «Муромець».

Ольга КОСОВА ,  
«Вечірній Київ»

У Дніпровському районі 
освятили хрест на місці 
будівництва храму

4 червня, предстоятель Пра-
вославної церкви України, 
митрополит Київський і всієї 
України Епіфаній звершив чин 
освячення хреста та місця під бу-
дівництво храму на Райдужному 
масиві. Адже незабаром на вулиці 
Петра Вершигори, 1 почнеться 
зведення храму преподобного 
Меркурія Чернігівського, ігумена 
Бригинського. «Сьогодні ми живе-
мо в особливий час, коли заклада-
ються нові святині Православної 
церкви України. Господь благо-
словляє нашу Церкву на розбудову, 
на працю з примноження хрис-
тиянських цінностей у нашому 
житті», — сказав митрополит 
Епіфаній.

Помолитися з предстоятелем 
ПЦУ прийшли численні віряни — 
жителі Дніпровського району, 
депутати Київради Сергій Ар-
теменко та Тарас Криворучко.

«Візит Блаженнішого владики 
є знаковою подією для нашого ра-
йону. Вже зовсім скоро розпочнуть-
ся будівельні роботи. Спільними 
зусиллями з активною громадою 
створимо ще один острівець духов-

ності в нашому районі», — сказав 
Сергій Артеменко.

У свою чергу Тарас Криворучко 
зазначив, що будівництво хра-
му — вкрай важлива справа для 
Дніпровського району. «Впевне-
ний, що багато благодійників та 
добрих людей долучиться до цього 
благородного діла. А новий право-
славний храм буде джерелом віри, 
куди йтимуть люди і в смутку, і в 
радості, отримуючи підтримку та 
відповіді на свої духовні потре-
би», — наголосив Тарас Криворучко.

Олександр ГАЛУХ,  
«Вечірній Київ»

У парку «Перемога» презентували 
концепцію створення хабу 
у Дніпровському районі столиці

Форум розвитку громадянського 
суспільства «Взаємодія у час ви-
кликів» відбувся минулої суботи 
в Дніпровському районі.

Це вже другий міський районний 
форум, який цього разу пройшов 
у парку «Перемога». Тематичний 
захід організували Департамент 
суспільних комунікацій КМДА 
спільно із Центром публічної ко-
мунікації та інформації.

На головній алеї парку культури 
та відпочинку облаштували локації, 
де мешканці району, активісти та 
представники міської влади обго-
ворювали важливі питання та шу-
кали шляхи, як їх можна вирішити.

«Сьогодні форум розвитку гро-
мадянського суспільства проходив 
у центральному районі столичного 
лівобережжя. На свіжому повітрі, 
продуктивно і неформально об-
говорювали ключові інструменти 
розвитку громадянського суспіль-
ства столиці. А ще презентували 

жителям концепцію громадсько-
го хабу Дніпровського району та 
проєкт квартального менеджмен-
ту», — розповів директор Депар-
таменту суспільних комунікацій 
Роман Лелюк.

Хаб у Дніпровському районі буде 
одним із найбільших у столиці, 
де зможуть на постійній основі 
збиратися члени Громадської ради 
при РДА, за зразком інклюзивного 
хабу «Вцентрі», приміщення будуть 
обладнані для людей із обмеже-
ними фізичними можливостями, 
створять і дитячу кімнату — це 
місце стане центром громадського 
життя району.

Форум був поділений на три 
панелі: «Громадський бюджет — 
Київ: Level up!», «Взаємодія через 
відкриті громадські простори» та 
«Молодь як ключ до успішного 
розвитку столиці».

Наймасштабнішою була панель 
«Взаємодія через відкриті гро-

мадські простори», яку провели 
у форматі «світового кафе». Команди 
напрацьовували пропозиції щодо 
удосконалення концепції кварталь-
ного менеджменту, а потім ділилися 
своїми ідеями. Зокрема, як зауважив 
Роман Лелюк, саме із пропозицій, 
які надходять від мешканців сфор-
мованих історією кварталів, варто 
формувати Програму соціально-
економічного розвитку міста.

Районні форуми громадянського 
суспільства у столиці проводять 
щороку від 2017-го. Торік через 
пандемію захід проводили онлайн, 
та навіть попри це до обговорень 
долучились близько 4000 учасників 
та глядачів. Цього ж року вперше 
організатори обрали абсолютно 
новий формат і вирішили орга-
нізувати 10 заходів у кожному із 
районів Києва.

Наталка МАРКІВ,
«Вечірній Київ»

Цього року у Києві висадять 
сім тисяч нових дерев
Три тисячі дерев уже висадили. Серед 
саджанців — переважно клени, липи і каштани.

Повітря у столиці стане набагато 
чистішим. Адже лише нинішньою 
весною комунальники висадили 
три тисячі дерев, які, як відомо, 

є біологічними фільтрами по-
вітря. До кінця року планують 
висадити ще чотири тисячі. Про 
це повідомив генеральний ди-

ректор КО «Київзеленбуд» Олек-
сій Король.

За його словами, майже третина 
вуличних насаджень представле-
на різними видами липи. Клени 
становлять — 26%. На третьому 
місці — каштани (14,8%).

Поширеними у столиці також 
є тополі (10,8%), робінія псевдо-
акація (7,8%), дуб та ясен (по 1,1%), 
горобина (0,7%). Рідше на столич-
них вулицях можна зустріти березу, 
катальпу, в’яз, вишню, черемху 
та інші види — всі разом вони скла-
дають близько 8%.

«А гарно квітучі види дерев, як, 
наприклад, сливи Пісарді, сакури, 
магнолії, катальпи бігнонієвидні 
в основному прикрашають парки 
та сквери», — підкреслив Олек-
сій Король.

Минулого року у Києві зага-
лом висадили понад дев’ять ти-
сяч дерев.

Інна БІРЮКОВА ,  
«Вечірній Київ»

Втрачене свідоцтво про право власності на житло за адресою: м. Київ, вул. 
Драгомирова, 12, кв.123, видане ГУЖЗ ВО КМР (КМДА) від 08.02.2011р.(розп. 
№118-С/КІ від 01.02.2011р.) на ім’я Асонова Ірина Сергіївна, вважати недійсним.Ф
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