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Володимир БОНДАРЕНКО: «Бути в опозиції 
у Київраді — це бути в опозиції до киян»

Заступник міського голови — секретар 
Київської міської ради Володимир Бондаренко 
в інтерв’ю нашому виданню розповів, як йому 
вдається знаходити спільну мову зі 119-ма 
депутатами Київради, чому у Київраді 
неможливі бійки, як змусити депутатів вчасно 
повертатися з обідньої перерви, у чому 
унікальність і в чому недосконалість системи 
Рада-4 та скільки коштує її замінити.
 Хто постійно спостерігає за пленарними 
засіданнями Київради, той помітив, 
що міськрада нинішнього скликання дуже 
відрізняється від попередніх. Передусім, 
більш злагодженою роботою.
 Про особливість міськради ІХ скликання 
ми поговорили із заступником міського 
голови — секретарем Київської міської ради 
Володимиром Бондаренком.

«Депутатський 
корпус — це фактично 
модель соціуму 
столиці»

— Володимире Володими-
ровичу, коли на першій сесії 
відбувалося голосування за кан-
дидатуру заступника міського 
голови — секретаря Київради, за 
вас одностайно проголосували 
всі фракції. На вашу думку, за-
вдяки чому вдалося так відразу 
консолідувати депутатів?

— Консолідувати міськраду мож-
на лише за двох умов.

Перша — ти маєш бути полі-
тично рівновіддаленим від усіх 
фракцій. Тому я, хоча і обирався 
за партійним списком УДАРу, ще 
до голосування заявив про свою 
готовність вийти з фракції і на сьо-
годні я — позафракційний депутат.

По-друге, окрім того, що се-
кретар міськради є модератором 
процесу, який відбувається на 
пленарному засіданні, він також 
виконує важливу сервісну функцію 
для кожного з депутатів.

— Що це означає?
— Нинішнього скликання 

у Київраді депутатський корпус 
оновлений на 67%. Звісно, кожен 
з депутатів обирався заради того, 
аби зробити щось корисне для 
Києва і киян.

З цією метою всі депутати 
працюють у профільних комісі-
ях. Хтось займається питаннями 
екології, хтось — містобудуван-
ня, ще хтось — питаннями інф-
раструктури, транспорту, охорони 
здоров’я, ЖКГ та ін.

Словом, в якій би комісії не 
працював депутат, він неодмінно 
прагне втілити свої обіцянки перед 
виборцями. І першою людиною, 
яка в цьому має йому допомогти, 
є секретар ради. Це — моє най-
перше завдання.

— До Київради нинішнього 
скликання входять 7 фракцій. 
Чи вдається знаходити з усіма 
ними спільну мову?

— Звісно, депутатський корпус — 
це фактично модель соціуму столи-
ці. І в цьому середовищі потрібно 
знаходити певні компроміси, щоб 
наші спільні рішення в першу чергу 
були на користь міста та містян.

Я переконаний, що абсолютно 
всі депутати прийшли до міської 
ради передусім з метою покращити 
життя міста. Тому саме ця ідея має 
їх об’єднувати. Та й самі депутати 
повинні на перше місце ставити 
не свої амбіції, а інтереси своїх 
виборців!

— Але ж все таки це — пред-
ставники дуже різних полі-
тичних сил…

— Так чи інакше, політика впли-
ває на робочі процеси в Київраді. 
Адже існують політичні вертикалі, 
тому кожна з політичних сил все 
одно буде в той чи інший спосіб 
застосовувати політичну риторику 
в своїх меседжах до суспільства.

Але ми намагаємося політичні 
моменти у раді мінімізувати. Адже 
міськрада — це насамперед госпо-
дарський орган, який займається 
питаннями життєдіяльності міста 
(благоустрій доріг, облаштування 
зелених зон, ремонти житла, роз-
виток інфраструктури і т.п.). Тому, 
окрім хіба що заяв, Київрада просто 

не може приймати жодних політич-
них рішень. Ну, а бути в опозиції 
в Київраді — це фактично бути 
в опозиції до киян, до їх проблем 
і прагнень.

«Я дуже радий, 
що маю гарний 
робочий контакт 
з усіма депутатами»

— З якими питаннями пере-
важно звертаються депутати?

— Звісно, з робочими. Роль міс-
цевої влади зростає, мешканці по-
чинають розуміти, що справжніми 
захисниками їх інтересів є депутати 
міськради, і відповідно зростає 
кількість звернень з округів.

Більше того, кияни за останні сім 
років побачили реальні зрушення 
і хочуть, щоб цей процес не зупи-
нявся, і самі стають рушійною си-
лою для депутатів. Саме це і є осно-
вними темами для спілкування.

Хоча ми, депутати, — такі ж самі 
кияни, чиї діти ходять до шкіл та 
садочків, користуємось тими са-
мими магазинами та громадським 
транспортом, що і всі інші містяни.

— Якщо виникають дискусії, 
то найчастіше навколо чого?

— Я б скоріше назвав це кон-
структивним діалогом. Бо якщо 
питання зрозуміле, то треба просто 

його вирішувати, але коли мова йде 
про якісь стратегічні напрямки, 
потрібна фахова дискусія, резуль-
татом якої буде зважене рішення.

І це мають зрозуміти депутати- 
новачки, які досить часто намага-
ються донести в першу чергу свій 
персональний погляд, але, повто-
рюсь, питання треба вирішувати, 
а не «заговорювати»…

— Наприклад?
— На минулому сесійному за-

сіданні 27 травня ми прийняли 
програму з енергозбереження 
і розвитку житлово-комунальної 
інфраструктури міста. 

Зважаючи на те, що згадана 
програма почала розроблятися 
виконавчим органом ще з середини 
минулого року, у депутатів по ній 
виникало дуже багато запитань. 
Це і щодо цифр, які були трохи 
застарілими (наприклад, з того 
часу, доки програма потрапила до 
сесійної зали, збільшилася кількість 
житлових будинків, а отже ліфтів 
у них та ін.).

Виникали запитання і щодо 
коштів, які закладені під програ-
му. Адже цифри написати можна 
будь-які, але якщо немає грошей на 
рахунках, то успішно реалізувати 
програму буде просто неможливо.

Але це — не суперечки, а дискусії 
з тим, як прийняти справді дієвий 
якісний документ, який покращить 
життя міста.

«Змусити депутатів 
вчасно приходити 
на сесію жодні 
адмінметоди 
не допоможуть»

— Спостерігаючи за сесійними 
засіданнями, можемо відзна-
чити, що з першого дня ви їх 
ведете дуже впевнено, безпри-
страсно і з чітким дотриманням 
законодавчих процедур. Звідки 
у вас така фаховість в цій справі?

— Важке запитання (сумно по-
сміхається). Дуже допомагає зал, 
оскільки він завжди налаштований 
конструктивно, тому і засідання 
проходять легко. Та й до кожного 
засідання завжди треба готувати-
ся. Це — і попередні комунікації 
з депутатами, і ретельне вивчення 
матеріалів проєктів рішень, які 
включені до порядку денного.

Стосовно проведення пленарних 
засідань, то зараз маємо лише одну 
проблему — ми довго збираємося 
як на початок засідання, так і після 
обідньої перерви.

Тому у мене є мрія, аби нала-
годити роботу таким чином, щоб 
пленарні засідання ми проводили 
максимально ефективно та закін-
чували їх до 18-ї години.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. 
Реклама друкується мовою оригіналу.

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà 
çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè 
çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó 
çàáåçïå÷åííÿ â³äêðèòîñò³ ä³-
ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
óïðàâë³ííÿ çàáåçïå÷åííÿ ä³-
ÿëüíîñò³ çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî 
ãîëîâè – ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè 
äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³ä-
ïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ 
êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ 
ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çà-
òâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.2002 ¹ 
169 (ç³ çì³íàìè), òà Òèïîâèõ ïðî-
ôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòå-
ðèñòèê ïîñàäîâèõ îñ³á ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ, çàòâåðäæåíèõ 
íàêàçîì Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà 
Óêðà¿íè ç ïèòàíü äåðæàâíî¿ ñëóæáè 
â³ä 07.11.2019 ¹ 203-19.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì 
êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü 
äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: 
çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é 
çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ 
çàÿâíèêà ³ç óñòàíîâëåíèìè çàêî-
íîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî 
ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ 
ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìî-

âðÿäóâàííÿ; çàïîâíåíó îñîáîâó 
êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³ä-
íèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â 
ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëå-
íîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³¿ 
ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà 
ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ 
ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì 
ïîðÿäêó; êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè, 
çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíî-
äàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ îáë³êîâî¿ 
êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó 
ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì 
ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà 
çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó 
ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì’¿ çà 
2020 ð³ê (äåêëàðàö³ÿ); êîï³þ ïîâ³äî-
ìëåííÿ ïðî ïîäàííÿ äåêëàðàö³¿ äî 
ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó äå-
êëàðàö³é; êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà, 
çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíî-
äàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè 
ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â – 30 
êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ 
îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ 
ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ 
îáîâ’ÿçê³â òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ 
íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðå-
ñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 36, ì. Êè¿â-44, 
01044, (íà êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ 
äîâ³äîê: 202-72-29.
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30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïó-
áë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ. 
²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³-
îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â òà óìîâ îïëàòè 
ïðàö³ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðå-
ñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 36, ì. Êè¿â-44, 
01044, (íà êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ 
äîâ³äîê: 202-72-29.

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà 
çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè 
íà÷àëüíèêà â³ää³ëó àíàë³òè÷-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ 
çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè – 
ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè óïðàâë³ííÿ çàáåçïå÷åííÿ 
ä³ÿëüíîñò³ çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî 
ãîëîâè – ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè 
äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³ä-
ïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ 
êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ 
ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çà-
òâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.2002 
¹169 (ç³ çì³íàìè), òà Òèïîâèõ ïðî-
ôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòå-
ðèñòèê ïîñàäîâèõ îñ³á ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ, çàòâåðäæåíèõ 
íàêàçîì Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà 
Óêðà¿íè ç ïèòàíü äåðæàâíî¿ ñëóæáè 
â³ä 07.11.2019 ¹ 203-19.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì 
êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü 
äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: 
çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é 
çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ çà-
ÿâíèêà ³ç óñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâ-
ñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ 
íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â 
îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; 

çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà 
Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; 
êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ 
ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì 
ïîðÿäêó; êîï³¿ ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³-
íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, 
çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíî-
äàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ òðóäîâî¿ 
êíèæêè, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó 
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ îá-
ë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, 
çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêî-
íîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî 
äîõîäè òà çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî 
õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ 
ñ³ì’¿ çà 2020 ð³ê (äåêëàðàö³ÿ); êîï³þ 
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîäàííÿ äåêëà-
ðàö³¿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåº-
ñòðó äåêëàðàö³é; êîï³þ â³éñüêîâîãî 
êâèòêà, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó 
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòî-
êàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â – 
30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ 
îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ 
ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ 
îáîâ’ÿçê³â òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íà-
äàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðå-
ñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 36, ì. Êè¿â-44, 
01044, (íà êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ 
äîâ³äîê: 202-72-29.

Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â àâàð³¿ íà 
×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ ó 1986 ð. (êàòåãîð³ÿ 2) Ñåð³¿ À ¹208424 ñ â³ä 
06.02.2009 ð. íà ³ì’ÿ Øêóðà Â’ÿ÷åñëàâ Ïåòðîâè÷, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ, óòâîðåíà ðîçïîðÿäæåííÿì âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 02.04.2015 ¹ 307, â³äïîâ³äíî 
äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.12.2014 ¹ 865/865, 
îãîëîøóº ïðî âèçíà÷åííÿ äîäàòêîâîãî ïåðåë³êó ïðîåêò³â, ùî 
âèêîíóâàòèìóòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà, ó 
ðàìêàõ ïðîåêò³â, ÿê³ ïåðåìîãëè ó 2021 ðîö³ ó êîíêóðñ³ ïðîåêò³â 
ç ðåàë³çàö³¿ åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ 
ì³ñòà Êèºâà, â ÿêèõ ñòâîðåí³ îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãà-
òîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, à òàêîæ ó êîîïåðàòèâíèõ áóäèíêàõ

68 ÎÑÁÁ «ÂÅÐÕÍß 3» âóë. Âåðõíÿ, 3

69 ÎÑÁÁ «ÊÐÈÑÒÀË 5»
âóë. Ï³âí³÷íà, 54-À, 
54-Á

70 ÎÑÁÁ «ÆÁÊ-28» âóë. Ê. Á³ëîêóð, 5/17

71
ÎÑÁÁ «Áîðèñà ÃÌÈÐ² 
¹8-Á»

âóë. Á. Ãìèð³, 8-Á

72 ÎÑÁÁ «Ìàÿê-6»
âóë. Êàøòàíîâà, 15, 
15À, 15Á

73
ÎÑÁÁ 
«Ï²ÄÂÈÑÎÖÜÊÎÃÎ 6»

âóë. Ïðîôåñîðà 
Ï³äâèñîöüêîãî, 6

74 ÆÁÊ «Êðèñòàë-24» âóë. Ãðàäèíñüêà, 6
75 ÎÑÁÁ «Êâ³òíåâèé-6» ïðîâ. Êâ³òíåâèé, 6

76 ÎÑÁÁ «Áàæàíà 14»
ïðîñï. Ìèêîëè 
Áàæàíà, 14

77 ÆÁÊ «Ð³÷êîâèê-2»
âóë. Çàêðåâñüêîãî, 
85

78 ÎÑÁÁ «Äàâèäîâà 6» áóëüâ. ²ãîðÿ Øàìî, 6

79 ÎÑÁÁ «ÇÀÒÈØÎÊ» âóë. Ïðèëóæíà, 4/15

80 ÎÑÁÁ «Àíòîíîâè÷à, 122» âóë. Àíòîíîâè÷à, 122

81 ÎÑÁÁ «Ôëàãìàí»
âóë. Äðàãîìàíîâà, 
8 à, á

82
ÎÑÁÁ «Âåðáèöüêîãî 
10-À»

âóë. Àðõ³òåêòîðà 
Âåðáèöüêîãî, 10-À

83 ÆÁÊ «ÀÊÀÄÅÌ²×ÍÈÉ-9»

âóë. Òåîäîðà 
Äðàéçåðà, 3
âóë. Ìèêîëè 
Çàêðåâñüêîãî, 23À

84 ÎÑÁÁ «Ãîí÷àðà 62»
âóë. Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 
62

85 ÎÑÁÁ «Øóìñüêîãî 1-Á»
âóë. Þ. Øóìñüêîãî, 
1-Á

86 ÆÁÊ «ÀËÌÀÇ – 6» âóë. Ñèìèðåíêà, 11

87 ÎÑÁÁ «ÃÐÀÄÈÍÑÜÊÀ 11» âóë. Ãðàäèíñüêà, 11

88 ÎÑÁÁ «ÃÐÈÃÎÐÅÍÊÀ 20»
ïðîñï. Ïåòðà 
Ãðèãîðåíêà, 20

89 ÆÁÊ «Êâàçàð-3» âóë. Í. Óæâ³é, 4-À

90 ÎÑÁÁ «Äðàãîìèðîâà-4» âóë. Äðàãîìèðîâà, 4

91 ÎÑÁÁ «Ïðîì³íü 2006»
âóë. Ëåîí³äà 
Ïåðâîìàéñüêîãî, 5À

92 ÎÑÁÁ «Óðë³âêà» âóë. Óðë³âñüêà, 30

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ

1.²íâåñòîð (çàìîâíèê)
Óïðàâë³ííÿ áóä³âíèöòâà Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ 

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ïîøòîâà ³ åëåêòðîííà àäðåñà
ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16
e-mail: ubaz@obolonrda.gov.ua
2. Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ áóäìàéäàí÷èê³â 

(òðàñ)áóä³âíèöòâà (âàð³àíòè).
Ìîñòîâèé ïåðåõ³ä ç îñòðîâà Îáîëîíñüêèé â 

íàïðÿìêó âóë. Ïðèð³÷íî¿ â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³.

3. Õàðàêòåðèñòèêà ä³ÿëüíîñò³ (îá’ºêòà).
Áóä³âíèöòâî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó ç îñòðîâà 

Îáîëîíñüêèé â íàïðÿìêó âóë. Ïðèð³÷íî¿ â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³. Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü íå â³ä-
íîñèòüñÿ äî îá’ºêò³â ï³äâèùåíî¿ åêîíåáåçïåêè òà 
íå âõîäèòü äî ïåðåë³êó îá’ºêò³â, âèçíà÷åíîãî ñò. 
3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ»

(îð³ºíòîâíî çà îá’ºêòàìè-àíàëîãàìè, íà-
ëåæí³ñòü äî îá’ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü ï³äâèùåíó 
åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó, íàÿâí³ñòü òðàíñêîðäîí-

íîãî âïëèâó) 
Òðàíñêîðäîííèé âïëèâ â³äñóòí³é.

Òåõí³÷í³ ³ òåõíîëîã³÷í³ äàí³
Â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïå-

ðåäáà÷àºòüñÿ áóä³âíèöòâî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó ç 
îñòðîâà Îáîëîíñüêèé â íàïðÿìêó âóë. Ïðèð³÷íî¿ 
â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³. Ì³ñò 3-õ ïðîãîíîâèé 
çà ñõåìîþ 18+24+18 ì; ïðîãîíîâà áóäîâà ç 
³-ïîä³áíèõ áàëîê, òåìïåðàòóðíî-íåðîçð³çíà, 2 
áàëêè â ïîïåðå÷íîìó ïåðåð³ç³; ïðîì³æí³ îïîðè ç 
äâîõ ñò³éîê, ÿê³ îá’ºäíàí³ ðèãåëåì; ôóíäàìåíòè 
íà áóðîíàáèâíèõ ïàëÿõ; ñòîÿíè íà áóðîíàáèâíèõ 
ïàëÿõ, ÿê³ îá’ºäíàí³ íàñàäêîþ. Ïîâíà äîâæèíà 
ìîñòó ïî çàäí³ì ãðàíÿì øàôîâèõ ñò³íîê – 60,86 ì

(âèäè òà îáñÿãè ïðîäóêö³¿, ùî 
âèðîáëÿºòüñÿ, òåðì³í åêñïëóàòàö³¿)

Òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ 80 ð. ³ á³ëüøå.

4. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü 
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³:

Ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ êîìôîðòíèõ óìîâ äëÿ 
â³äïî÷èíêó íàñåëåííÿ òà óìîâ äëÿ íàëåæíîãî 
óòðèìàííÿ òåðèòîð³¿ îñòðîâà Îáîëîíñüêèé, 
ðîçâèòêó ï³øîõ³äíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, â òîìó 
÷èñë³ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåøêîäíîãî äîñòóïó 
îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ³íøèõ ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï 
íàñåëåííÿ äî îñòðîâà Îáîëîíñüêèé â Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³.

5. Ïîòðåáà â ðåñóðñàõ ïðè áóä³âíèöòâ³ 
³ åêñïëóàòàö³¿:

çåìåëüíèõ – ïëîùà ä³ëÿíêè â ìåæàõ áëàãî-
óñòðîþ ñêëàäàº – 169 ì2, ïëîùà çàáóäîâè (îïîðè 
ìîñòó, ï³äï³ðí³ ñò³íêè) – 202 ì2.
(ïëîùà çåìåëü, ùî âèëó÷àþòüñÿ â òèì÷àñîâå ³ 

ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ, âèä âèêîðèñòàííÿ)
ñèðîâèííèõ – â³äñóòí³. Äîñòàâêà áåòîíó, 

àðìàòóðà, ùåáíþ, ï³ñêó òà öåìåíòó äëÿ ìîñòîâèõ 
êîíñòðóêö³é áóäóòü çä³éñíþâàòèñü àâòîòðàíñïîð-
òîì ç áàç áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â.

(âèäè, îáñÿãè, ì³ñöå ðîçðîáêè ³ âèäîáóòêó, 
äæåðåëà îäåðæàííÿ)

åíåðãåòè÷íèõ (ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³ÿ, òåïëî)
ïàëèâî – â³äñóòíº.

(âèäè, îáñÿãè, äæåðåëà)
åëåêòðîåíåðã³ÿ – ïðè âèêîíàíí³ áóä³âåëüíèõ 

ðîá³ò òèì÷àñîâå åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, äæåðåëî 
åëåêòðîåíåðã³¿ äèçåëü åëåêòðîãåíåðàòîð ïî-
òóæí³ñòþ 60 êÂò. Ð³÷íà âèòðàòà åëåêòðîåíåðã³¿ 
ïðè åêñïëóàòàö³¿ – 120 êÂò*ãîä â³ä ì³ñüêèõ ìåðåæ.

òåïëî – â³äñóòíº.
âîäíèõ – ïîñòà÷àííÿ áóä³âíèöòâà ïèòíîþ òà 

òåõí³÷íîþ âîäîþ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ çà ðàõóíîê 
ïðèâîçíî¿ âîäè. Ïîòðåáà áóä³âíèöòâà â çàáåç-
ïå÷åí³ âîäîþ ñêëàäàº 256 ì3.

(îáñÿãè, íåîáõ³äíà ÿê³ñòü, 
äæåðåëà âîäîçàáåçïå÷åííÿ)

òðóäîâèõ â³äïîâ³äíî äî ïðîåêòíèõ ð³øåíü.

6. Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ (ïðè áóä³â-
íèöòâ³ é åêñïëóàòàö³¿) — â³äïîâ³äíî äî ïðîåêòíèõ 
ð³øåíü. Íåäîïóùåííÿ çà¿çäó àâòîòðàíñïîðòó íà 
îñòð³â çàáåçïå÷óºòüñÿ âëàøòóâàííÿì áîëàðä³â.

7. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíî-
âàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà âàð³àíòàìè

Ðîáîòè ïðîâîäÿòüñÿ ç äîòðèìàííÿì ñàí³-
òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðìàòèâ³â; íîðìàòèâ³â ÃÄÂ 
ïðèéíÿòèõ çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì; äåðæàâíèõ 
ñàí³òàðíèõ ïðàâèë ïëàíóâàííÿ òà çàáóäîâè íà-
ñåëåíèõ ïóíêò³ ÄÑÏ 173–96; øóì òà â³áðàö³ÿ â³ä 
òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ – íå ïåðåâèùóâàòè 
äîïóñòèìèõ ð³âí³â çâóêó â³äïîâ³äíî äî ÄÑÏ ¹ 
173–96; ÷èííèõ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â ïî ïî-
âîäæåííþ ç â³äõîäàìè.

8. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³ä-
ãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿ çà âàð³àíòàìè

Òîïîãðàôî-ãåîäåçè÷í³, ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷í³ 
òà ³íø³ âèøóêóâàííÿ âèêîíóþòüñÿ ó íåîáõ³äíîìó 
îáñÿç³. Ïðîåêòí³ ð³øåííÿ áóäóòü çàáåçïå÷óâàòè 
âèêîíàííÿ ÄÁÍ òà ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì 
òà ïðàâèë, îõîðîíí³, â³äíîâëþâàëüí³ òà çàõèñí³ 
çàõîäè.

9. Ìîæëèâ³ âïëèâè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
(ïðè áóä³âíèöòâ³ é åêñïëóàòàö³¿) íà íàâêî-
ëèøíº ñåðåäîâèùå.

Êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò
Â³äñóòí³ äæåðåëà, ÿê³ âïëèâàþòü íà êë³ìàò 

òà ì³êðîêë³ìàò
Ïîâ³òðÿíå
Ïðè ïðîâåäåíí³ áóä³âåëüíèõ òà ï³äãîòîâ-

÷èõ ðîá³ò áóäóòü âèêèäàòèñÿ òàê³ ðå÷îâèíè â³ä-
ïîâ³äíî ò/ð³ê: îêñèä âóãëåöþ – 0,105408, âóã-
ëåâîäí³ – 0,014772, îêñèäè àçîòó – 0,14438, 
ñàæà – 0,001196, ñ³ðêè ä³îêñèä – 0,00104, çàë³çà 
îêñèä – 0,001119, ìàðãàíöþ îêñèä – 0,00012, ðå-
÷îâèíè ó âèãëÿä³ ñóñïåíäîâàíèõ òâåðäèõ ÷àñòèí – 
0,1369, óàéò-ñï³ðèò – 0,00112, êñèëîë – 0,00112. 
Ïðè åêñïëóàòàö³¿ – âèêèäè â³äñóòí³.

Âîäíå
Ïîñòà÷àííÿ áóä³âíèöòâà ïèòíîþ òà òåõí³÷íîþ 

âîäîþ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ çà ðàõóíîê ïðèâîçíî¿ 
âîäè. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ âñòàíîâëåííÿ íàêîïè÷óâà-
÷³â äëÿ ëèâíåâèõ ñòîê³â ãîñïîäàð÷îãî ìàéäàí÷èêó 
ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà.

Âîäà ç ïðîõîæî¿ ÷àñòèíè ïî ïîçäîâæí³ì òà 
ïîïåðå÷íèì óõèëàì ÷åðåç âîäîâ³äâ³äí³ òðóáêè 
ïîòðàïëÿº äî ïîçäîâæíüîãî âîäîâ³äâ³äíîãî 
ëîòêà, à ïîò³ì â î÷èñí³ ñïîðóäè ïðîìèñëîâîãî 
âèðîáíèöòâà. Ñòóï³íü î÷èùåííÿ ïî çàâèñëèì 
ðå÷îâèíàì 5 ìã/ë, ïî íàôòîïðîäóêòàì 0,05 
ìã/ë, ùî â³äïîâ³äàº íîðìàì äëÿ ñêèäàííÿ ñòîê³â 
â âîäîéìè òà ð³êè.

¥ðóíò
Âïëèâ íà ´ðóíòè ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà â³ä-

áóâàºòüñÿ ïðè ïðîâåäåíí³ ïëàíóâàëüíèõ ðîá³ò 
ïðè ï³äãîòîâö³ òåðèòîð³¿, çåìëÿíèõ ðîá³ò ïðè 
âëàøòóâàíí³ ôóíäàìåíò³â. Çàáðóäíåííÿ ´ðóíòó 
ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà ìîæëèâå ó ðàç³ ïðîëèâ³â 
ïàëèâà ³ ìàñåë â³ä àâòîòðàíñïîðòó ³ áóä³âåëüíèõ 
ìàøèí, òàêîæ ìîæëèâå çàáðóäíåííÿ òåðèòîð³¿ 
â³äõîäàìè òà ñì³òòÿì.

Çàõîäè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íîðìàòèâíîãî 
ñòàíó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà 
âêëþ÷àþòü:

1.Îáîâ’ÿçêîâå äîòðèìàííÿ ìåæ òåðèòîð³¿ 
âèçíà÷åíî¿ äëÿ áóä³âíèöòâà.

2.Çíÿòòÿ ³ ñêëàäóâàííÿ ðîñëèííîãî ́ ðóíòó íà 
ñïåö³àëüíî â³äâåäåíèõ ìàéäàí÷èêàõ ç íàñòóïíèì 
âèêîðèñòàííÿì éîãî ïðè ðåêóëüòèâàö³¿, âåðòè-
êàëüíîãî ïëàíóâàííÿ áóä³âåëüíîãî ìàéäàí÷èêó.

3.Âñ³ áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè ìàþòü áóòè ðîçì³-
ùåí³ íà ñïåö³àëüíî â³äâåäåí³é ä³ëÿíö³ ç òâåðäèì 
ïîêðèòòÿì

4.Êîíòðîëü çà ðîáîòîþ ³íæåíåðíîãî îáëàä-
íàííÿ, ìåõàí³çì³â ³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ñâîº-
÷àñíèé ðåìîíò, íåäîïóùåííÿ ðîáîòè íåñïðàâíèõ 
ìåõàí³çì³â.

5.Çàïðàâêà áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè ëèøå çàêðèòèì 
ñïîñîáîì – àâòîçàïðàâíèêàìè.

6.Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëüíèõ ìàøèí 
àâòîòðàíñïîðòó ïîâèííî ïðîâîäèòèñü íà áàçàõ 
áóä³âåëüíèõ îðãàí³çàö³é

7.Ïðè åêñïëóàòàö³¿ áóä³âåëüíèõ ìàøèí ç äâè-
ãóíàìè âíóòð³øíüîãî çãîðàííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ 
ïðîëèâè íà ́ ðóíò ïàëèâî-ìàñòèëüíèõ ìàòåð³àë³â.

8.Ñêëàäàííÿ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â òà êîí-

ñòðóêö³é â ìåæàõ òåðèòîð³¿ âèçíà÷åíî¿ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà.

Ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò, çàïîâ³äí³ 
îá’ºêòè

Âïëèâàº. Ó õîä³ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³âåëüíèõ 
ðîá³ò ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèäàëåííÿ 2 äåðåâ òà 5 
êóù³â çã³äíî àêòó îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, 
ùî ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ ¹ 27 â³ä 28.04.2021 ð.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò áóäå âè-
êîíóâàòèñü áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿ ç ïîâíîö³ííîþ 
êîìïåíñàö³éíîþ âèñàäêîþ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
çã³äíî äåíäðîïëàíó.

Ïåðåäáà÷åíî êîìïëåêñ çàõîä³â ùîäî ì³í³-
ì³çàö³¿ âïëèâó íà òâàðèííèé ñâ³ò ïðè âèêîíàíí³ 
áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, çîêðåìà ùîäî ïîïåðåäæåííÿ 
óòâîðåííÿ êàëàìóòíîñò³, âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ 
ðîá³ò ó ìåæåíåâèé òà ïîçàíåðåñòîâèé ïåð³îäè; 
ïðè åêñïëóàòàö³¿ âïëèâ íà òâàðèííèé ñâ³ò â³äñóòí³é.

Íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå (íà-
ñåëåííÿ)

Ñòâîðåííÿ çðó÷íîãî ï³øîõ³äíîãî ìîñòîâîãî 
ïåðåõîäó ç îñòðîâà Îáîëîíñüêèé â íàïðÿìêó 
âóë. Ïðèð³÷íî¿ â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³, äîñòóï-
íîãî äëÿ âñ³õ âèä³â íàñåëåííÿ (â òîìó ÷èñë³ äëÿ 
ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ).

Íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå
Íåãàòèâíèé âïëèâ íà òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå 

â³äñóòí³é.

10. Â³äõîäè âèðîáíèöòâà ³ ìîæëèâ³ñòü ¿õ 
ïîâòîðíîãî âèêîðèñòàííÿ, óòèë³çàö³¿, çíå-
øêîäæåííÿ àáî áåçïå÷íîãî çàõîðîíåííÿ: ïðè 
áóä³âíèöòâ³ – íàäëèøêè ́ ðóíòó, áóä³âåëüí³ â³äõîäè. 
Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî âèâåçåííÿ â³äõîä³â çðàçó 
ï³ñëÿ ¿õ âèëó÷åííÿ. Â³äõîäè, ÿê³ óòâîðþþòüñÿ ïðè 
âïðîâàäæåíí³ ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (áóä³âåëüí³ 
â³äõîäè – 1,8 ò, òâåðä³ ïîáóòîâ³ â³äõîäè – 0,356 ò, 
â³äïðàöüîâàí³ åëåêòðîäè – 0,023 ò) ïåðåäàþòüñÿ 
äëÿ ïîâòîðíîãî âèêîðèñòàííÿ, óòèë³çàö³¿, çíåøêî-
äæåííÿ àáî áåçïå÷íîãî çàõîðîíåííÿ â³äïîâ³äíî 
äî óêëàäåíèõ äîãîâîð³â ç îðãàí³çàö³ÿìè, ÿê³ ìàþòü 
â³äïîâ³äí³ äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè íà ïðîâàäæåííÿ 
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç³ çä³éñíåííÿ îïåðàö³é 
ó ñôåð³ ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè.

Âñ³ ìîæëèâ³ íåãàòèâí³ âïëèâè íà íàâêîëèøíº 
ñåðåäîâèùå â ïåð³îä áóä³âíèöòâà º íåçíà÷í³, 
íîñÿòü îïîñåðåäêîâàíèé õàðàêòåð, íå ïðèçâî-
äÿòü äî íåçâîðîòíèõ íåãàòèâíèõ çì³í äîâê³ëëÿ ³ 
ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò 
ìîæëèâ³ íåãàòèâí³ âïëèâè ïðèïèíÿòüñÿ.

Ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòó â³äáóâàòèìåòüñÿ 
óòâîðåííÿ â³äõîä³â, îäåðæàíèõ â ïðîöåñ³ î÷èùåííÿ 
ìîñòó, ì³ñöü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, ³íø³. Ïðè 
åêñïëóàòàö³¿ î÷èñíèõ ñïîðóä íàêîïè÷óâàííÿ â³ä-
õîä³â ñòàíîâèòü 140 ë íàôòîïðîäóêò³â òà 0,625 
ì3 ï³ñêó. Ôàêòè÷íî ïðè ïðèáèðàíí³ òåðèòîð³¿ 
òà åêñïëóàòàö³ÿ î÷èñíèõ ñïîðóä, â³äõîäè îä-
ðàçó ïåðåäàþòüñÿ ñïåö³àë³çîâàíèì ñëóæáàì 
íà óòèë³çàö³þ.

11. Îáñÿã âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ
Â³äïîâ³äíî äî çàâäàííÿ íà ðîçðîáëåííÿ ìàòå-

ð³àë³â ÎÂÍÑ çã³äíî ç âèìîãàìè ÄÁÍ À.2.2-1-2003.

12.Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³.
Ïóáë³êàö³ÿ çàÿâè ïðî íàì³ðè ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ 

³íôîðìàö³¿, ïðè âèíèêíåíí³ ïèòàíü ç áîêó ãðîìàä-
ñüêîñò³ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ îá’ºêòó, ¿é áóäå íàäàíà 
âè÷åðïíà ³íôîðìàö³ÿ ³ ïðåäñòàâëåí³ âñ³ íåîáõ³äí³ 
ìàòåð³àëè ³ äîêóìåíòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó. Ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ çàÿâè ïðî íàì³ðè â çàñîáàõ 
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, âñ³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî íàì³ð³â 
ïðèéìàþòüñÿ çàìîâíèêîì â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çà 
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16. 
Òåëåôîí (044) 418-88-88 rda@obolonrda.gov.ua
(àäðåñà, òåëåôîí ³ ÷àñ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòå-
ð³àëàìè ïðîåêòó ³ ÎÂÍÑ, ïîäà÷³ ïðîïîçèö³é)

ÇÀÌÎÂÍÈÊ
Óïðàâë³ííÿ áóä³âíèöòâà Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ 

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Íà÷àëüíèê Î.Î. ÃÎËÎÂÊÎ

ÃÅÍÏÐÎÅÊÒÓÂÀËÜÍÈÊ
ÒÎÂ «Ì²ÑÒÏÐÎÅÊÒ»

Äèðåêòîð Ä.É. ÒÀÐÍÎÏÎËÜÑÜÊÈÉ

Íà ï³äñòàâ³ Ðîçïîðÿäæåííÿ ÂÎÊÌÐ 
(ÊÌÄÀ) ¹ 1284 â³ä 08.06.2021 «Ïðî 
îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ 
ç âèêîíàííÿì ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 22 êâ³òíÿ 2021 ðîêó ¹ 593/634 
«Ïðî ðåîðãàí³çàö³þ êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Ìóí³öèïàëü-

íà îõîðîíà» øëÿõîì ïåðåòâîðåííÿ ó 
êîìóíàëüíó îðãàí³çàö³þ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
«Ìóí³öèïàëüíà îõîðîíà», óòâîðåíî 
êîì³ñ³þ ç ðåîðãàí³çàö³¿ êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Ìóí³öèïàëü-

íà îõîðîíà» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 
41680696) øëÿõîì ïåðåòâîðåííÿ ó 
êîìóíàëüíó îðãàí³çàö³þ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
«Ìóí³öèïàëüíà îõîðîíà».

Ñòðîê ïðåä’ÿâëåííÿ êðåäèòîðàìè 
âèìîã ñòàíîâèòü 2 ì³ñÿö³ ç ìîìåíòó 
ïóáë³êàö³¿ äàíîãî îãîëîøåííÿ.

ÒÎÂ «ÒÅÐÐÀ ÏÐÎÅÊÒ» 18 ÷åðâíÿ 2021 ð. î 10:00 áóäå 

ïðîâîäèòè âñòàíîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ 

(íà ì³ñöåâîñò³) ãð. Ïðîêîï’ºâó Îëåêñàíäðó ²âàíîâè÷ó, ãð. 

Ïðîêîï’ºâ³é Çî¿ ²ëë³âí³ çà àäðåñîþ: âóë. Çîëî÷³âñüêà, 50/6á 

ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Ïðîñèìî ñóì³æíèõ çåìëåêîðèñòóâà÷³â: Êàçàíîâñüêèé 

Âîëîäèìèð Þõèìîâè÷, Êàçàíîâñüêèé Îëåêñàíäð Þõèìîâè÷ 

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:85:145:0029) àáî Âàøèõ 

óïîâíîâàæåíèõ ïðåäñòàâíèê³â, áóòè ïðèñóòí³ìè äëÿ ïîãî-

äæåííÿ àêòà ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ ìåæîâèõ çíàê³â íà çáåð³ãàííÿ.



11 червня 2021 р. 
№ 23 (5384) 3МІСТО

(äàòà îô³ö³éíîãî îïóáë³êóâàííÿ 
â ªäèíîìó ðåºñòð³ ç îö³íêè âïëèâó 

íà äîâê³ëëÿ (àâòîìàòè÷íî ãåíåðóºòüñÿ 
ïðîãðàìíèìè çàñîáàìè âåäåííÿ Ðåº-

ñòðó, íå çàçíà÷àºòüñÿ ñóá’ºêòîì 
ãîñïîäàðþâàííÿ)

20213257606
(ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ñïðàâè ïðî 

îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³)

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî 

îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó 
íà äîâê³ëëÿ

Ïîâ³äîìëÿºìî ïðî ïî÷àòîê ãðîìàä-
ñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó 
íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çà-
çíà÷åíî¿ ó ïóíêò³ 1 öüîãî îãîëîøåííÿ, ç 
ìåòîþ âèÿâëåííÿ, çáèðàííÿ òà âðàõóâàííÿ 
çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî 
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

1.Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü
Áóä³âíèöòâî ³íäèâ³äóàëüíî¿ êîòåäæíî¿ 

çàáóäîâè òà ãîëîâíîãî ñåëåêö³éíî-òåõíî-
ëîã³÷íîãî öåíòðó ïî êîíÿðñòâó òà ê³ííîìó 
ñïîðòó â óðî÷èù³ Îáîëîíü íà âóë. Áîãà-
òèðñüê³é, íà ï³âí³÷ â³ä çàòîêè Âåðáëþä ó 
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. ²íæåíåðíà 
ï³äãîòîâêà. Ã³äðîòåõí³÷í³ ð³øåííÿ. Ïåðåä-
áà÷åí³ ïðîºêòí³ ð³øåííÿ íàïðàâëåí³ íà 
ñòàá³ë³çàö³þ áåðåãîâî¿ ë³í³¿, ïîë³ïøåííÿ 
åêîëîã³÷íîãî ñòàíó òåðèòîð³¿ òà âîäîéìè 
çà ðàõóíîê áóä³âíèöòâà áåðåãîóêð³ïëåííÿ, 
ñòâîðåííÿ ìîæëèâîñò³ äëÿ ïðè÷àëþâàííÿ 
òà â³äñòîþ ÷îâí³â ìàëîì³ðíîãî ôëîòó, à 
òàêîæ ïîêðàùåííÿ óìîâ äëÿ â³äïî÷èíêó 
³ ïðîâåäåííÿ äîçâ³ëëÿ íàñåëåííÿ.

Ó ïëàíîâîìó â³äíîøåíí³ ã³äðîòåõí³÷í³ 
ñïîðóäè çàïðîºêòîâàí³ íà äîâæèí³ 815,0 ì 
âçäîâæ óð³çó âîäè, à ñàìå: áåðåãîóêð³-
ïëåííÿ óê³ñíîãî òèïó äîâæèíîþ 762,0 ì, 
â ò.÷. áåðåãîóêð³ïëåííÿ òèïó ïëÿæíèé 

óê³ñ – 135,0 ì; êîìïëåêñ ïðè÷àëüíèõ ñïî-
ðóä âåðòèêàëüíîãî ïðîô³ëþ – 53,0 ì; 
ïðîãóëÿíêîâà äîð³æêà íà â³äì. 93,00 ìÁÑ; 
ðîç÷èùåííÿ àêâàòîð³¿.

Âçäîâæ ìåæ³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà-
ïðîºêòîâàíî: íàñèï ç ï³ùàíîãî ´ðóíòó 
íà â³äì. 99,85 ìÁÑ äëÿ ñïðÿæåííÿ ç 
ïðèëåãëîþ òåðèòîð³ºþ; ïðîãóëÿíêîâà 
äîð³æêà íà â³äì. 95,00 ìÁÑ; ñõîäè, ñïóñêè 
òà ïàíäóñè.

(çàãàëüí³ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, ó 
òîìó ÷èñë³ ïàðàìåòðè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ (ïîòóæí³ñòü, äîâæèíà, ïëîùà, îáñÿã 
âèðîáíèöòâà òîùî), ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ 
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³)

2. Ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ
Ïðèâàòíå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî 

«Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè¿âì³ñüêáóä», 
ªÄÐÏÎÓ – 23527052,
(ïîâíå íàéìåíóâàííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, 
êîä çã³äíî ç ªÄÐÏÎÓ àáî ïð³çâèùå, ³ì’ÿ 
òà ïî áàòüêîâ³ ô³çè÷íî¿ îñîáè – ï³äïðè-
ºìöÿ, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä àáî ñåð³ÿ òà 
íîìåð ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ 
÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³ä-

ìîâëÿþòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³é-
íîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà 
ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè ïðî öå 
â³äïîâ³äíîìó êîíòðîëþþ÷îìó îðãàíó ³ 

ìàþòü â³äì³òêó ó ïàñïîðò³,

01010, ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâ-
ëåíêà, 4/6, òåë.: (044) 280-53-60.

ì³ñöåçíàõîäæåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè 
àáî ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ô³-

çè÷íî¿ îñîáè – ï³äïðèºìöÿ, (ïîøòîâèé 
³íäåêñ, àäðåñà), êîíòàêòíèé íîìåð 

òåëåôîíó)

3. Óïîâíîâàæåíèé îðãàí, ÿêèé 
çàáåçïå÷óº ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêîãî 
îáãîâîðåííÿ

Óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (ÊÌÄÀ), ì. Êè¿â, âóë. Òóð³âñüêà, 28, 

òåëåôîí: (044) 366-64-10, êîíòàêòíà îñî-
áà: Âîçíèé Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷.

(íàéìåíóâàííÿ óïîâíîâàæåíîãî îð-
ãàíó, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, íîìåð òåëåôîíó 
òà êîíòàêòíà îñîáà)

4. Ïðîöåäóðà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ 
ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ òà îðãàí, ÿêèé ðîçãëÿäàòèìå 
ðåçóëüòàòè îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ

Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ» ð³øåííÿì ïðî 
ïðîâàäæåííÿ äàíî¿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ áóäå Âèñíîâîê ç îö³íêè âïëèâó íà 
äîâê³ëëÿ,ùî âèäàºòüñÿ Óïðàâë³ííÿì åêî-
ëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ).
(âèä ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíî-

âàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðãàí, óïîâíîâàæåíèé 
éîãî âèäàâàòè, íîðìàòèâíèé äîêóìåíò, 

ùî ïåðåäáà÷àº éîãî âèäà÷ó)

5. Ñòðîêè, òðèâàë³ñòü òà ïîðÿäîê 
ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç 
îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, âêëþ-
÷àþ÷è ³íôîðìàö³þ ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå 
óñ³õ çàïëàíîâàíèõ ãðîìàäñüêèõ 

ñëóõàíü
Òðèâàë³ñòü ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ 

ñòàíîâèòü 25 ðîáî÷èõ äí³â (íå ìåíøå 25, 
àëå íå á³ëüøå 35 ðîáî÷èõ äí³â) ç ìîìåíòó 
îô³ö³éíîãî îïóáë³êóâàííÿ öüîãî îãîëî-
øåííÿ (çàçíà÷àºòüñÿ ó íàçâ³ îãîëîøåííÿ) 
òà íàäàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ äîñòóïó äî çâ³òó 
ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ äî-
äàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿, âèçíà÷åíî¿ ñóá’ºêòîì 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ïåðåäàºòüñÿ äëÿ âè-
äà÷³ âèñíîâêó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.

Ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðîêó ãðîìàäñüêîãî 
îáãîâîðåííÿ ãðîìàäñüê³ñòü ìàº ïðàâî ïî-
äàâàòè áóäü-ÿê³ çàóâàæåííÿ àáî ïðîïîçèö³¿, 
ÿê³, íà ¿¿ äóìêó, ñòîñóþòüñÿ ïëàíîâàíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, áåç íåîáõ³äíîñò³ ¿õ îá´ðóíòó-
âàííÿ. Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ìîæóòü 
ïîäàâàòèñÿ â ïèñüìîâ³é ôîðì³ (ó òîìó 

÷èñë³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³) òà óñíî ï³ä 
÷àñ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ³ç âíåñåííÿì äî 
ïðîòîêîëó ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü. Ïðîïî-
çèö³¿, íàäàí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó, 
íå ðîçãëÿäàþòüñÿ.

Òèì÷àñîâî, íà ïåð³îä ä³¿ òà â ìåæàõ 
òåðèòîð³¿ êàðàíòèíó, âñòàíîâëåíîãî Êà-
á³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ç ìåòîþ çàïî-
á³ãàííÿ ïîøèðåííþ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè 
ãîñòðî¿ ðåñï³ðàòîðíî¿ õâîðîáè (ÑÎVID-19), 
ñïðè÷èíåíî¿ êîðîíàâ³ðóñîì SARS-CoV-2, 
äî ïîâíîãî éîãî ñêàñóâàííÿ òà ïðîòÿãîì 
30 äí³â ç äíÿ ñêàñóâàííÿ êàðàíòèíó, ãðî-
ìàäñüê³ ñëóõàííÿ íå ïðîâîäÿòüñÿ ³ íå 
ïðèçíà÷àþòüñÿ íà äàòè, ùî ïðèïàäàþòü 
íà öåé ïåð³îä.

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ (ïåðø³) â³äáó-
äóòüñÿ

(çàçíà÷èòè äàòó, ÷àñ, ì³ñöå òà àäðåñó 
ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü)

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ (äðóã³) â³äáó-
äóòüñÿ

(âêàçàòè äàòó, ÷àñ, ì³ñöå òà àäðåñó ïðî-
âåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü)

6. Óïîâíîâàæåíèé öåíòðàëüíèé îðãàí 
àáî óïîâíîâàæåíèé òåðèòîð³àëüíèé 
îðãàí, ùî çàáåçïå÷óº äîñòóï äî çâ³òó 
ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ 
äîñòóïíî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ïëàíîâàíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³

Óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (ÊÌÄÀ), ì. Êè¿â, âóë. Òóð³âñüêà, 28, 
òåëåôîí: (044) 366–64-10, êîíòàêòíà îñî-
áà: Âîçíèé Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷.

(çàçíà÷èòè íàéìåíóâàííÿ îðãàíó, 
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, íîìåð òåëåôîíó òà 
êîíòàêòíó îñîáó)

7. Óïîâíîâàæåíèé öåíòðàëüíèé 
îðãàí àáî óïîâíîâàæåíèé òåðèòîð³-
àëüíèé îðãàí, äî ÿêîãî íàäàþòüñÿ 

çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿, òà ñòðîêè 
íàäàííÿ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é

Óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ 
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ðàäè (ÊÌÄÀ), ì. Êè¿â, âóë. Òóð³âñüêà, 
28, e-mail: ecodep@kmda.gov.ua, òåëåôîí: 
(044) 366–64-10, êîíòàêòíà îñîáà: Âîçíèé 
Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷.

(çàçíà÷èòè íàéìåíóâàííÿ îðãàíó, 
ïîøòîâó òà åëåêòðîííó àäðåñó, íîìåð 
òåëåôîíó òà êîíòàêòíó îñîáó)

Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ 
ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðîêó ãðîìàäñüêîãî îá-
ãîâîðåííÿ, çàçíà÷åíîãî ó àáçàö³ äðóãîìó 
ïóíêòó 5 öüîãî îãîëîøåííÿ.

8. Íàÿâíà åêîëîã³÷íà ³íôîðìàö³ÿ 
ùîäî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³

Çâ³ò ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëà-
íîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà 155 àðêóøàõ ç äî-
äàòêàìè.
(çàçíà÷èòè óñ³ ³íø³ ìàòåð³àëè, íàäàí³ íà 

ðîçãëÿä ãðîìàäñüêîñò³)
(çàçíà÷èòè ³íøó åêîëîã³÷íó ³íôîðìàö³þ, 

ùî ñòîñóºòüñÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³)

9. Ì³ñöå (ì³ñöÿ) ðîçì³ùåííÿ çâ³òó 
ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ 
äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ (â³äì³ííå â³ä 
ïðèì³ùåííÿ, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 
6 öüîãî îãîëîøåííÿ), à òàêîæ ÷àñ, 
ç ÿêîãî ãðîìàäñüê³ñòü ìîæå îçíà-
éîìèòèñÿ ç íèìè

1. Îô³ñ ÏðÀÒ «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ 
«Êè¿âì³ñüêáóä»,ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿ-
íîâè÷à-Ïàâëåíêà, 4/6. Ç 15 ÷åðâíÿ 2021 
ð. Êîíòàêòíà îñîáà – Ïàâëåíêî ²ðèíà 
Â³òàë³¿âíà.

2. Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà, ì. Êè¿â, âóë. 
Õðåùàòèê, 36. Ç 15 ÷åðâíÿ 2021 ð.

(íàéìåíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà, óñòà-
íîâè, îðãàí³çàö³¿, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, 
äàòà, ç ÿêî¿ ãðîìàäñüê³ñòü ìîæå îçíà-
éîìèòèñÿ ç äîêóìåíòàìè, êîíòàêòíà 

îñîáà) 

► Продовження, 
початок на с.1

— Чи можна так зробити, адже 
зазвичай розглядається понад 
300 питань?

— Якщо депутати до проведення 
сесії добре вивчили всі питання 
і обговорили їх на засіданнях по-
стійних комісій, то в залі можна 
дискутувати лише щодо доцільності 
прийняття рішень.

— Дехто з киян, які дивляться 
онлайн трансляцію сесії, пишуть 
в коментарях, мовляв, вони зно-
ву не можуть вчасно зібратися… 
Як можна відучити депутатів 
запізнюватися?

— Фактично ніяк. Жодні адміні-
стративні методи тут не діють. Це 
більше стосується людського фак-
тора. Кожен депутат має планувати 
свій час та поважати один одного 
і своїх виборців. Вальяжне гуляння 
до обіду і після обіду, звичайно, 
вносить свій дисонанс. Але, я думаю, 
ми все ж домовимося з депутатами, 
щоб вони вкладалися не більше, ніж 
у 15 хвилин академічної затримки.

Стосовно початку засідання, то 
тут накладається ще й те, що у нас 
за півгодини до сесії проходить за-
сідання погоджувальної ради, яке 

з поважних причин також трохи 
може затягуватися.

Вважаю, всім нам просто тре-
ба увійти в систему. Наприклад, 
о 10.15 є 61 депутат, все — розпо-
чинаємо пленарне засідання.

«Зараз у сесійній залі 
Київради „зіграти 
на піаніно“ просто 
неможливо»

— Нещодавно голова Верхо-
вної Ради приходив до Київради, 
щоб ознайомитися з роботою 
системи Рада-4. Чим вона така 
унікальна?

— З 2015 року, коли почала функ-
ціювати система Рада-4, в залі 
міськради вже не блокують трибуну.

Це тому, що зараз неможливо 
зайти в зал і «зіграти на піаніно». 
Тобто, коли не вистачає голосів для 
прийняття рішення, то побігати 
і понатискати пульти, щоб все одно 
отримати бажані голоси.

Зараз депутат, щоб проголосува-
ти, має одночасно двома руками на-
тиснути сенсорну кнопку та кнопку 
для голосування і так тримати 10 
секунд, доки відбувається голосу-
вання. Просто та ефективно.

— Можливо там є якісь до-
даткові сервіси для депутатів?

— Депутат може ознайомитися 
з порядком денним, результатами 
голосування, законодавчою базою, 
також є автоматичний переклад, 
якщо розглядаються міжнародні 
матеріали. І — все.

У XXI столітті від системи голо-
сування ми би хотіли мати біль-
ше функціоналу. Зараз вивчаємо 
можливість придбання системи 
голосування для постійних комісій 
(частина комісій все ще голосу-
ють руками), яка буде інтегрована 
з електронним документообігом. 
Тоді можна буде переглядати всі 
необхідні проєкти рішень. На жаль, 
в системі Рада-4 такий функціонал 
відсутній.

Попри те що система Рада-4 є 
вже застарілою, її модернізація 
не на часі. Стримує ціна питання.

В середньому, робоче місце депу-
тата, в разі заміни системи Рада-4 на 
більш сучасний європейський ана-
лог, коштуватиме близько одного 
мільйона гривень. 120 млн гривень 
місто зараз на це витратити не може.

— Дякую за розмову!

Інна БІРЮКОВА , 
«Вечірній Київ»

Володимир БОНДАРЕНКО:
«Бути в опозиції у Київраді — 
це бути в опозиції до киян»

Мер перевірив хід робіт 
на будівництві Подільсько-
Воскресенського мосту

В кінці червня будівельники 
мають завершити основні робо-
ти на ділянці зі сторони Подо-
лу — Верхнього та Нижнього валів. 
Про це розповів мер столиці Ві-
талій Кличко на своїй сторінці 
у Facebook. Він перевірив хід робіт 
на будівництві.

Зокрема, вже повністю натягнуті 
ванти аркової конструкції мосту 
і нині тут розпочинають демонтаж 
тимчасових опор. Будівельники 
завершили й асфальтування над-
міцним бетоном прогону мосту 
через річку Десенка. Тривають 
роботи на частині мосту в бік Подо-
лу — Верхнього та Нижнього валів: 
на заїздах влаштовують сучасну 
гідроізоляцію. І вже в кінці червня 
мають завершити основні роботи.

На мосту облаштували сучасну, 
енергоощадну мережу зовнішньо-
го освітлення та декоративного 
підсвічування споруд мостового 
переходу. Влаштували фундаменти 
та опори шляхопроводу через за-
лізницю. Монтують шумозахисні 
та бар’єрні огорожі.

Також продовжується будів-
ництво тунелів метрополітену 
та насипу під конструкції метро. 
Під час виконання будівельних 
робіт фахівці використовують 
найсучасніші технології, мате-

ріали, що зарекомендували себе 
на подібних об’єктах в багатьох 
країнах світу.

«Хочу наголосити, коли ми го-
воримо про цей об’єкт, то йдеться 
не тільки про міст через Дніпро, 
а про комплекс мостів, естакад 
і тунелів, що  сполучать Поділ 
і Воскресенський масив. Ми вже 
на фінальній стадії будівництва. 
Зокрема, спорудили: естакаду 
на Рибальському півострові, з’їзд 
з Подільського мостового переходу 
на Набережно-Рибальську, міст 
через Дніпро, естакаду на Труха-
новому острові, міст через Десенку, 
естакаду в урочищі Горбачиха, 
заїзд на Подільський мостовий 
перехід з Набережно-Хрещатиць-
кої. Також вже повністю натягнуті 
ванти аркової конструкції мосту. 
І починається процес демонтажу 
нижніх тимчасових опор», — на-
голосив Віталій Кличко.

Мер підкреслив: «Ми робимо 
все, щоб в кінці цього року від-
крити автосполучення через По-
дільсько-Воскресенський міст. 
Наступний етап — метро на Тро-
єщину. І, як я сказав, роботи з його 
спорудження розпочали».

Катерина НОВОСВІТНЯ, 
«Вечірній Київ»
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Міністерство, Київрада та суд: 
долю будинку Сікорського 
вирішують у владних кабінетах
Будинок Сікорського — це тема, 

яка сьогодні лунає з офісів 
Міністерства оборони, ген-

прокуратури та Київради. Усі розу-
міють і наголошують, що пам’ятку 
необхідно зберегти. Проте, через 
юридичні колізії поки що вря-
тувати будинок, що руйнується 
упродовж 20 років, вкрай складно.

Будинок за адресою Ярославів 
Вал, 15-Б пов’язаний із однією із 
найславетніших сторінок світової 
авіації. У ньому виріс Ігор Сікор-
ський. У невеличкій майстерні він 
сконструював свої перші літаки 
серії С. І, як кажуть дослідники 
життя легендарного конструктора, 
саме у Києві у нього виникли ідеї 
зі створення гелікоптера, які він 
уже реалізував у США. Тож саме 
ім’я Сікорського врятувало зви-
чайний триповерховий будинок 

початку ХХ століття від знесення. 
Але не від руйнації…

Перипетії, кому належить ласий 
шматок землі у центрі столиці, то-
чилися багато років. За реконструк-
цію бралася недобросовісна компа-
нія, яка тільки довела будинок до 
ще гіршого стану. Так у грудні 2012 
року ТОВ «Межінжсервіс», а влітку 
2017-го УкрНДІпроектреставрація 
проводили огляд технічного стану 
будівлі. «Діагноз» — стан аварійний. 
На сьогодні будівля збереглась на 
31% — вцілів фактично лише фасад. 
Власник — Міністерство оборони 
України, нічого не може зробити 
з «проблемним майном».

Міська влада давно апелює до 
Кабміну і міністерства, вимагаючи 
передати споруду на баланс міста — 
інакше реконструкцію не зробиш. 
Зокрема під час засідання 13 травня 

цього року депутати Київради звер-
нулися до уряду щодо невідкладного 
прийняття заходів, спрямованих на 
безоплатну передачу пам’ятки на-
ціонального значення у комунальну 
власність столиці.

«Ми вже кілька років б’ємося, 
щоб будинок Сікорського передали 
місту, і щоб ми могли його віднови-
ти, створити там музей видатного 
авіаконструктора. Але — приміщен-
ня руйнується і вже кілька складів 
урядів не допомагають столиці 
зберегти його. А це — неправильно 
і несправедливо», — наголосив тоді 
мер столиці Києва Віталій Кличко.

У Міністерстві оборони запев-
няють, що готові передати будинок 
на баланс місту. Але є одне «але». 
І це ухвала Печерського районного 
суду м. Києва від 04.01.2018, якою 
накладено арешт на все нерухоме 

майно державного підприємства 
«Готель «Козацький» Міністерства 
оборони, в тому числі на вище-
вказану будівлю, яка обліковується 
на балансі підприємства.

«Міністерством оборони Укра-
їни, державним підприємством 
та концерном „Військторгсервіс“, 
учасником якого є державне під-
приємство „Готель „Козацький“, 
неодноразово ініціювався процес 
зняття арешту, накладеного в рамках 
кримінального провадження на бу-
дівлю в судовому порядку. Однак су-
дами різних інстанцій у задоволенні 
клопотань було відмовлено», — по-
яснювали у Міноборони.

Крім того, будівля знаходиться 
в буферній зоні пам’ятки ЮНЕС-
КО всесвітнього значення Софії 
Київської, це накладає додаткові 
обмеження на проєкт реставрації 
та пристосування будинку під ті 
чи інші цілі. За оцінками фахівців, 
вартість розробки проєкту першо-
чергових протиаварійних робіт 
може складати близько 150 000 грн. 
А самі роботи від 5 до 10 млн грн.

Тож у міністерстві заявили, що 
готові передати будинок Сікор-
ського до комунальної власності 

Києва. Після скасування арешту 
на будівлю.

Станом будівлі перейнялися і в 
Офісі Генерального прокурора та 
подали на балансоутримувача до 
Окружного адміністративного суду 
міста Києва з вимогою привести 
до належного стану пам’ятку на-
ціонального значення.

Третього червня стало відомо, 
що суд постановив, що балансоу-
тримувач будинку, а це ДП «Готель 
«Козацький» та орган управління 
Міністерство оборони України ма-
ють укласти охоронний договір та 
реставрувати будинок.

«Будівля є об’єктом культурної 
спадщини та становить винятко-
ву історичну цінність, оскільки 
у ній мешкав Сікорський, людина, 
що входить до переліку діячів, які 
своїми винаходами найбільше 
допомогли людству», — зазначили 
в офісі Генпрокурора.

Виконання рішення суду перебу-
ває на контролі Офісу Генерального 
прокурора. Тож у справі збереження 
пам’ятки з’явився ще один гравець.

Наталка МАРКІВ, 
«Вечірній Київ»

Сезон безкоштовних екскурсій «Free Walking Tours» відкрито
Щосуботи екскурсії проводять українською
мовою, а у неділю — англомовні.

Початок літнього туристичного 
сезону в Києві ознаменувався чудо-
вою новиною — на минулих вихід-
них розпочався другий сезон без-
коштовних екскурсій «Free Walking
Tours», які організовує та проводить 
Управління туризму та промоцій 
КМДА. «„Free Walking Tours“ — це 
проєкт, який має на меті заціка-
вити мешканців і гостей столиці 
історією та визначними місцями 
Києва, спонукати їх більш активно 
досліджувати місто як туристи. Ми 
раді продовжити традицію таких 
безкоштовних екскурсій, розпочату 
в минулому 2020 році, та щасливі, 
що такі екскурсії є дуже популяр-
ними», — зазначила начальник 
Управління туризму та промоцій 
КМДА Марина Радова.

Маршрут екскурсії побудований 
як базова прогулянка по основним 
місцям столиці: від вул. Хрещатик 
до історичного серця міста — Ан-
дріївського узвозу. Завдяки цьому 
він цікавий як іноземному туристу, 
так і людині, яка прожила в столиці 
все життя.

Під час прогулянки учасникам 
розповідають про походження назв 
вулиць Хрещатик та Прорізна, про 
легенду появи гімну Києва та багато 
інших таємниць старого міста.

Цього разу гостями екскурсії 
стали учасники дитячого танцю-
вального колективу «Зернятко» 
ПЗО «Будинок дитячої творчості 
Подільського району» та журна-
лісти «Вечірнього Києва» — вони 
отримали багато чудових вражень!

«Ми переконані, що Київ 
є справжньою європейською сто-
лицею з давньою історією, різно-
манітною культурою та „смачними“ 
місцями. Управління туризму та 
промоцій виступає помічником, 
аби кожен побачив те прекрасне, 
що є в нашому місті. Я впевнена, 
що такі екскурсії стануть першим 

кроком для дедалі більшої кількості 
людей вивчати Київ», — підкрес-
лила Марина Радова.

І н ф о р м а ц і я  п р о  « F r e e
Walking Tours»:

– екскурсії проходять у вихідні 
дні. В суботу — українською мовою, 
в неділю — англомовні;

–  у ч а с т ь  в  е к с к у р с і ї 
є безкоштовною. Для того, щоб 
взяти участь в екскурсії, необхід-
на реєстрація, посилання на яку 
кожну середу буде розміщено на 
офіційній сторінці Управління;

– для підтвердження учас-
ті в екскурсії з учасниками 
обов’язково зв’яжуться телефоном;

– екскурсії  проводяться 
з дотриманням усіх карантин-
них вимог.

Детальна інформація на сторінці 
Управління або за телефоном: 

+38-044-528-39-58.
Нагадаємо, за результатами опи-

тування, серед міських пам’яток 
України внутрішні туристи най-
більше люблять Києво-Печерську 
Лавру та Старе місто Львова.
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Будинок Сікорського


