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Як змінилася Оболонь у 2021 році 
та куди витратили виділені мільйони
Наші журналісти поспілкувався із головою 
Оболонської РДА Кирилом Фесиком 
про реалізовані проєкти, головні 
витрати району, а також — про стихійну 
торгівлю, ремонти доріг та про майбутнє 
Оболонського острова.

«Відремонтувати 
майже 74 000 
квадратних метрів 
асфальтного 
покриття»

— Кириле Олександровичу, 
пропоную для початку підсуму-
вати, яким був для Оболоні 2021 
рік? Чи усе вдалося реалізувати?

— Важливо, що усі стратегічно 
важливі об’єкти, кошти на які пе-
редбачили у бюджеті на поточний 
рік, завершені. Говорю про шко-
ли, дитячі майданчики, асфаль-
тування доріг — все це зроблено. 
Взагалі Оболонський район і в 
часи моєї каденції, і до мене по 
використанню бюджетних коштів 
завжди займав перші місця серед 
інших районів Києва. Як на мене, 
це один із головних KPI (ключові 
показники ефективності, — ред.) 
керівництва району.

Те саме стосується і коштів 
субвенції з державного бюдже-
ту. Так, наприклад, у нас є доволі 
суттєва субвенція народного де-
путата — у цьому році це 30 млн 
грн. З коштів депутатки Мар’яни 
Безугли витратили 10 мільйонів 

на оновлення фасаду школи. Ще 
на 20 мільйонів — почали будів-
ництво справді крутого стадіону 
на території футбольного клубу 
«Зміна». Це буде сертифікований 
УЄФА стадіон з італійським полем. 
Це справді цікавий проєкт, яким 
зможуть гордитися оболонці.

— Як загалом оцінюєте 
свою роботу?

— Будь-який менеджмент — це 
насамперед питання ресурсів. Якщо 
в мене 200 мільйонів, а треба зро-
бити на 2 мільярди, то тут навіть 
Ілон Маск не впорається. І звідси 
й виходять моїх два найголовніші 
KPI. Перше — це скільки ресурсу 
я можу залучити на район: держав-
них, міських, приватних коштів. 
І друге — наскільки якісно я їх 
витрачаю і чи не скеровуються 
гроші на якісь дурниці.

— Чи можете назвати, скільки 
витратили коштів на важливі 
об’єкти?

— Загалом ми завершили 110 
об’єктів ЖКГ на загальну суму май-
же 86 млн грн. Профінансовані 52 
капітальних ремонти доріг, загаль-
ною площею 74 тис. кв. м. Також 
понад 30 ігрових майданчиків, ще 
3 спортивних. Реалізували гро-

мадський проєкт по оновленню 
майданчика для дітей на Йордан-
ській. Досі тривають роботи ще на 
близько 20 об’єктах.

У 2021 році завершили рекон-
струкцію дитячого садочка №661, 
який днями відвідав Віталій Клич-
ко. Взагалі цей садочок, на мій по-
гляд, вийшов дуже гарний. Сумарно 
на нього витратили близько 40 
млн грн, і це теж в принципі до-
волі адекватні кошти як для таких 
результатів. Співвідношення ціна/
якість там справді дуже добра.

На найближчий час заплановане 
відкриття без сумніву масштаб-
ного проєкту — реабілітаційного 
центру на Вишгородській, 54, де 
надаватимуть послуги для осіб 
з інвалідністю.

— До речі, його відкрива-
ють у приміщенні колишньо-
го казино.

— Так, і коли це приміщення 
ще пустувало, на мене намагалися 
тиснути псевдо-активісти, щоб 
знову ж таки віддати цю територію 
під комерцію. Це вигідне місце для 
бізнесу — майже 1000 квадрат-
них метрів з окремими входами. 
Втім, для мене це питання було 
принциповим.

Новий центр на Вишгородській, 
який плануємо відкрити 21 грудня, 
допоможе покрити потреби району 
і навіть приймати дітей з інших ра-
йонів та надавати послуги киянам 
з інвалідністю на найвищому рівні. 
За рік там зможуть обслуговувати 
2000 осіб. У штаті центру працюва-
тимуть понад 70 спеціалістів. За-
галом на ремонт витратили майже 
12 млн грн. Зазначу, що цей проєкт 
вдалося насамперед реалізувати 
завдяки підтримці профільної 
заступниці голови КМДА Марини 

Хонди, яка відповідає за соціальну 
політику міста.

— Кириле Олександровичу, 
знаю, що ви виховуєте дитину 
з інвалідністю… Це підштовхує 
вас до реалізації таких проєктів 
на Оболоні?

— Так, справді, я є батьком ди-
тини, яка має інвалідність. І ніколи 
цього не приховував. Втім, не 

тільки цей фактор мене спону-
кає думати про людей, які мають 
проблеми зі здоров’ям. Справа 
ще в тому, що загалом бачу світ 
таким, як він є — у всіх його світлих 
і темних сторонах. І щодня — зо-
крема, й через свою професійну 
діяльність — спілкуюся із різними 
мешканцями. Скажу вам, часто ми 
живемо в абсолютно паралельній 
реальності, по один бік якої люди 
воюють за статуси й рейтинги, а по 
другу — намагаються прожити на 
5000 гривень. І при цьому мають 
проблеми зі здоров’ям та не від-
чувають себе потрібними.

На мою думку, чим розвиненіше 
суспільство, тим більш воно гу-
манніше. І я хочу своїм прикладом 

демонструвати, чому потрібна мода 
на благодійність та, як би це пафос-
но не звучало, — на милосердя, без 
прив’язки до релігійних моментів. 
Взагалі переконаний, що забез-
печені люди повинні дбати про 
тих, в кого не все так добре. Хоча 
б тому, що це понижує соціальну 
напругу і потім їм в кінцевому 
результаті краще разом живеться 
у такому світі.

Невдовзі також відкриваємо 
у районі Консультативний центр 
надання первинної допомоги від 
домашнього насильства.

— Це теж за кошти з місцевого 
бюджету?

— Ні, цей проєкт вдалося реа-
лізувати завдяки коштам із Мініс-
терства соціальної політики — на 
проєкт держава виділила майже 
3,5 мільйона гривень. І, до речі, на 
сьогодні Оболонський район буде 
єдиним у столиці, де працюватиме 
заклад такого профілю. Для мене 
ця тема взагалі дуже цікава, і я 
націлено буду нею опікуватися та 
розвивати. До слова, зараз взагалі 
планую взяти радника з питань 
гендерної рівності.

— Чому приймаєте такі 
рішення?

— Це світові тенденції. Є дуже 
багато наукових досліджень, які 
говорять про те, що ті середови-
ща, де жінки займають керівні 
посади, — більш успішні та більш 
ефективні. Якщо для кращих ре-
зультатів мені потрібно взяти це 
питання під контроль, то я тільки 
«за» і зроблю все можливе, аби 
втілювати засади цієї політики 
в Оболонському районі.

Продовження на с.3 ►

Переконаний, 
що забезпечені 
люди повинні дбати 
про тих, в кого не 
все так добре. Хоча б 
тому, що це понижує 
соціальну напругу 
і потім їм  
в кінцевому 
результаті краще 
разом живеться 
у такому світі.

Голова Оболонської РДА Кирило Фесик
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИЯВЛЕННЯ 
БЕЗХАЗЯЙНОГО МАЙНА

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація повідомляє про ви-
явлення майна, яке має ознаки безхазяйного — водопровідних та каналізаційних 
мереж, розташованих у житловому масиві «3-А мікрорайону Оболонь» (згідно таблиць).

Власників вказаного майна з підтверджуючими документами просимо звернутись 
до Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (вул. Маршала Тим-
ошенка,16, м. Київ) упродовж року з дня оприлюднення цього оголошення.

Безбалансові водопровідні інженерні мережі «3-А мікрорайону Оболонь»

№ 
п/п

А д р е с а
Д труб,  

мм
Довжина,  

м
Матеріал  

труб
Рік  

прокладки

1

Вулична водопровідна мережа від СВ-1 325 640,8

Ст. 2002до В-10 від просп. Героїв Сталінграда,12 219 88

 до просп. Героїв Сталінграда, 10А 114 13,3

2

Вулична водопровідна мережа від В-10 325 565,5

Ст. 2003до В-32 від просп. Героїв Сталінграда, 219 19

10А, до просп. Героїв Сталінграда,6

3
Вулична водопровідна мережа від В-32 325 1387,5

Ст. 2006до СВ від просп. Героїв Сталінграда, 6 до 
просп.Степана Бандери

219 3

4

Водопровідна мережа від ВК-23/ПГ до 325 589,2

Ст. 2002
В-18/ПГ, В-24/ПГ, в-25/ПГ від

Оболонської набережної, 47 до

Оболонської набережної, 15

5

Водопровідна мережа від В-18/ПГ до 325 905,3

Ст. 2004В-75 від Оболонської набережної, 15 до

Оболонської набережної, 3

6

Внутрішньоквартальна водопровідна 325 259,2

Ст. 2002
мережа від В-10 до В-18/ПГ від

просп. Героїв Сталінграда, 10А до

Оболонської набережної,15

7

Внутрішньоквартальна водопровідна 325 274

Ст. 2003
мережа від В-28 до В-54 від

 просп.Героїв Сталінграда, 13 до

Оболонської набережної, 13

8

Внутрішньоквартальна водопровідна 325 260,5

Ст. 2006
 мережа від В-32 до В-65, 

від просп. Героїв Сталінграда, 6 до

 Оболонської набережної, 9

9

Внутрішньоквартальна водопровідна 325 173,2

Ст. 2006
 мережа від В-35 до В-75,  від 300 77,2

просп. Героїв Сталінграда, 4 до Оболон-
ської набережної, 3

10

Внутрішньоквартальна водопровідна 219 238,8

Ст. 2003

мережа від В-21 по Оболонській 108 170,6

Набережній, 19 до В-66 по просп. Героїв

Сталінграда, 10А та до В-84існ. від В-

30/ПГ по просп. Героїв Сталінграда,10

11

Внутрішньоквартальна водопровідна 219 212,3

Ст. 2004мережа від В-31 до ВТ-14 по

просп. Героїв Сталінграда,10-А корп.3,2,1

12

Внутрішньоквартальна водопровідна 219 22

Ст. 2003мережа від В-13 до ВТ-16 по

просп. Героїв Сталінграда,10-А

13

Внутрішньоквартальна водопровідна 219 250,6

Ст. 2003
мережа від В-79 по просп. Героїв 

Сталінграда, 6-А до В-69 по

Оболонській набережній,11

14

Внутрішньоквартальна водопровідна 219 366

Ст. 2006
мережа від В-14/ПГ до ВТ-3; від ВТ-4 до

В-51 по просп.Героїв Сталінграда, 8

корп. 4,3,2,1

15

Внутрішньоквартальна водопровідна 219 229,5

Ст. 2006мережа від В-62 до В-62 (вул.)

просп. Героїв Сталінграда, 6 корп. 1,2

16

Внутрішньоквартальна водопровідна 219 396

Ст. 2006мережа від В-61 до В-72/ПГ, по

просп. Героїв Сталінграда, 4 корп. 4,3,2,1

17

Водопровідна мережа по Оболонській 530 33

Ст. 2004набережній в районі площадки насосної

станції по просп. Героїв Сталінграда, 14

18

Внутрішньоквартальна перемичка від 225 67

ПЕ-100 2006В-1 до В-47/ПГ (існ.)

по просп. Героїв Сталінграда, 8а

19
Водопровідна мережа 273 291,3

Ст. 2003внутрішньо квартального  коридору № 1 до 
майданчика № 3-А

219 18

Перелік безбалансових каналізаційних мереж «3-А мікрорайону Оболонь»

№  
п/п Назва об’єктів

Рік  
вве-

дення  
в екс-

плуата-
цію

Протяж-
ність,  
м.п.

Діаметр 
труб,  
мм

Кількість  
колодязів

1
вул. Оболонська набережна, 3 (корп.1,2,3 
від К-1 до К-15)

2008 202,2 225 16

2
просп.Героїв Сталінграда, 2-Г (корп. 1,2 від 
К-16 до К-26)

2008
99 

43,1
225 
250

11

3
просп.Героїв Сталінграда, 8-А (від К-1, К-2, 
К-3, К-6 до К-7 до К-102а)

2006
52,5 
17,3

200 
160

6

4
вул.Оболонська набережна, 15 (корп. 
1,2,3,4,5 від К-111 до К-128, від К-135 до 
К-114

2006
23,8 

215,6
200 
160

15

5
вул.Оболонська набережна, 11 (корп. 1,2,3 
від К-219 до К-227)

2006
16,4 

85,26
200 
160

9

6
просп.Героїв Сталінграда, 4-А (від К-1 
до К-5)

2006
36,05 
17,4

225 
160

5

7
просп.Героїв Сталінграда, 4 (корп. 1,2,3 від 
К-285 до К-296)

2006 170,6 225 9

8
вул.Оболонська набережна, 7 (корп. 
1,2,3,4,5, від К-305 до К-290, від К-312 до 
К-315, від К-274 до К-293)

2006
16,3 

206,9
225 
160

15

Мер Києва відкрив 
нову дорогу на Оболоні

17 грудня у Оболонському ра-
йоні відкрили ділянку дороги від 
вулиці Рокоссовського (перехрестя 
з вулицею Сім’ї Кульженків) до ву-
лиці Богатирської з двома естака-
дами й розв’язкою у формі листка 
конюшини, яка є продовженням 
Кільцевої магістралі від Госто-
мельського шосе через вулицю 
Рокоссовського. У відкритті ав-
тошляху взяв участь міський 
голова Віталій Кличко, голова 
Оболонської РДА Кирило Фесик, 
дорожники та представники гро-
мади району.

За словами міського голови Ві-
талія Кличка, нова ділянка відпо-
відає усім сучасним вимогам до 

таких магістралей, має довжину 
1200 метрів, по три смуги для руху 
транспорту в обидві сторони, ве-
лодоріжки, зливостоки, сучасне 
енергоощадне освітлення, камери 
відео нагляду. А для захисту меш-
канців будинків вздовж вулиці 
Рокоссовського встановили пів 
кілометра шумозахисних бар’єрів.

Ділянку дороги прокладали че-
рез пустирі, захаращені сміттям, 
яке вивозили майже 1000 ванта-
жівок. Тут довелося побудувати 
дві естакади — одну довжиною 
понад 50 метрів над залізницею, 
другу — над вулицею Богатирською 
зі з’їздами на цю трасу, яка веде 
до виїзду з міста і на Оболонь. На-

весні схили розв’язок й прилеглу 
територію озеленять й висадять 
кущі та квіти.

У планах міста — добудова до-
роги до Оболонського проспекту, 
яку хочуть завершити до кінця 
жовтня 2022 року. За словами Ві-
талія Кличка, у перспективних 
планах — спорудження мостового 
переходу через Дніпро на ділянці 
між Оболонню та дамбою Київ-
ської ГЕС.

Мер відзначив, що ділянка, 
яку нині відкрили, вкрай важ-
лива для транзитного транспор-
ту й дозволяє оминати вулиці 
міста. Це розвантажить дороги 
й полегшить проїзд через площу 
Шевченка, вулиці Мінського маси-
ву та Оболоні, проспект Бандери 
та вулицю Теліги.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Замість казино — 
сучасний центр для 
дітей з інвалідністю
У вівторок, 21 грудня 
в Оболонському 
районі перевірили 
готовність до відкриття 
центру для дітей 
з інвалідністю

Роботи по вул. Вишгородській, 
54 розпочалися у травні — тут роз-
почали ремонт приміщення, де від-
тепер запрацює ще один потрібний 
місту і району заклад — відділення 
Центру соціально-психологічної 
реабілітації для дітей та молоді 
з функціональними обмеженнями. 
Він фактично стане продовженням 
Центру, тому що основний заклад 
не покривав потреби Оболоні.

Облаштувати Центр керівни-
ки міста та району вирішили на 
місці колишнього нелегального 
казино. У приміщенні замінили 
вікна, утеплили фасад, проклали 
труби та комунікації. А також про-
вели опоряджувальні внутрішні та 
зовнішні роботи.

«Нове відділення буде доступ-
ним для людей з інвалідністю — тут 

будуть пандуси та підйомники. 
Вихованці зможуть отримувати 
фізичну, психологічну та соціальну 
реабілітацію. Центр буде надавати 
послуги для дітей з розладами 
аутичного спектра; комплексними 
та органічними порушеннями; 
порушеннями розумового розви-
тку, синдромом Дауна; затримкою 
психічного розвитку, мовленнєвого 
розвитку великого спектра діагно-
зів, гіперактивністю», — розповіла 
профільний заступник міського 
голови Марина Хонда, яка разом 
із головою Оболонською РДА Ки-
рилом Фесиком регулярно інспек-
тувала хід проведення робіт.

З її слів, тут також буде на по-
стійній основі функціонувати 
денна реабілітація. Це допоможе 
збільшити пропускну спромож-
ність Центру, адже в Оболонському 
районі проживає понад 1200 дітей 
з інвалідністю, яким потрібні різні 
послуги реабілітації. При цьому, 
діючий Центр на Йорданській буде 
працювати і надалі.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

На околиці Оболонського 
району встановили камери 
відеоспостереження

На вулиці Озерній встановили 
відеокамеру, за допомогою якої 
стежитимуть за порушниками 
благоустрою.

На Озерній на території за гара-
жами — на самій околиці міста — 
постійно утворювалися навали 
сміття, яке туди доставляли грома-
дяни своїми автівками, викидали 
самі члени гаражного кооперативу, 
чи доправляли «сірі перевізники», 
які не мають ліцензії на вивіз на 
сміттєвий полігон. Тепер таких 
порушників відстежуватимуть за 
допомогою відеоспостереження, 
данні для ідентифікації та штра-
фування передаватимуть поліції.

Як повідомив голова Оболон-
ської райдержадміністрації Кирило 
Фесик, на території за гаражним 
кооперативом постійно утворю-

валися звалища. Райдержадмі-
ністрація десяток разів організо-
вувала збір та вивіз сміття з цієї 
локації. Інспектори з благоустрою 
проводили бесіди з місцевими 
мешканцями, розклеювали оголо-
шення з попередженнями. Днями 
надіслали звернення до КП «Інфор-
матика» з проханням встановити 
камери відеоспостереження над 
місцями цих стихійних звалищ. 
Тепер їх встановили.

Кирило Фесик пообіцяв, що но-
мери автівок, з яких скидали не-
потріб, передаватимуть у поліцію, 
а власникам гаражів, які не по-
важають довкілля, будуть чемно 
повертати назад їх сміття.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»



21 грудня 2021 р. 
№ 61 (5422) 3ІНТЕРВ’Ю

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

Як змінилася Оболонь у 2021 році 
та куди витратили виділені мільйони
► Продовження,  
початок на с.1

«Добудовувати нові 
поверхи у школах 
вигідніше і дешевше, 
ніж зводити заклади 
з нуля»

— Які проблеми має Оболон-
ський район на сьогодні?

— Насправді проблем у десятки 
разів більше, ніж хороших момен-
тів. Одна з ключових проблем — це 
ЖКГ. Воно в жахливому стані, ре-
сурсів маємо не так багато, люди 
не розуміють головні правила.

До прикладу, є випадки, коли 
активні мешканці приходять 
і говорять, що ось, маємо буди-
нок, його 40 років не ремонтували. 
При цьому по Закону власниками 
є самі мешканці і місто не може 
напряму давати гроші на капре-
монти покрівель. Вони мають йти 
за програмою співфінансування. 
Наприклад, за програмами 70 на 
30 чи 95 на 5.

Втім, з моїх спостережень, торік 
90% переможців цих програм — це 
будинки з організованою спіль-
нотою. Ті ж багатоповерхівки, де 
люди не об’єднались у команду, 
частіше скаржаться та іноді на-
віть конфліктують. А відтак — не 
можуть ефективно вирішувати свої 
питання і не мають шансів навіть 
брати участь у міських програмах 
співфінансування. Тому проблема 
є, вона серйозна.

— Втім, житлово-комунальне 
господарство — це ж далеко не 
остання проблема?

— Так. Ще одне важливе питання 
з нашого порядку денного — це 
якість доріг. Зараз йде капітальний 
ремонт проспекту Героїв Сталін-
града. Це робить не районна влада, 
але робота дуже професійно орга-
нізована. Хоча ще, мабуть, років 
зо два доведеться ремонтувати.

Благо, є мерська програма щодо 
ремонту міжквартальних проїз-
дів. Торік витратили 56 мільйо-
нів, відремонтували проїзди по 52 
адресам. Ми дуже відповідально 
підходимо до цього, і програма 
дуже цікава. Загалом по місту ви-
трачається близько пів мільяр-
да на такі ремонти. Наступного 
року для Оболоні заклали 44 млн 
грн на оновлення прибудинкових 
проїздів.

— А як щодо дефіциту місць 
у школах та садочках. У Києві 
вже практикували надбудову 
нових поверхів над освітніми 
закладами для того, щоб збіль-

шити потужності. Чи плануєте 
такі проєкти на Оболоні?

— Так, справді. Київ вже має 
такий досвід, і я дуже позитивно 
оцінюю ці ідеї. У нас є 157-й ліцей — 
дуже цікавий і ефективний заклад. 
Маємо у планах саме там добуду-
вати ще один додатковий поверх. 
За нашими підрахунками, це обі-
йдеться нам у близько 30 млн грн. 
Для порівняння, збудувати заклад 
з нуля — це у кілька разів дорожче. 
Але більшою проблемою є навіть 
не стільки фінанси, як банальна 
відсутність вільної території під 
забудову. Зрештою, будівництво — 
це питання кількох років. Тобто 
надбудова вигідніша і по часу, і по 
витрачених ресурсах.

Взагалі у міста є стратегія, і я її 
максимально дотримуюся, — до-
будовувати об’єкти з високим сту-
пенем готовності. Це справді пра-
вильний шлях, бо краще доробити 
щось старе, ніж будувати з нуля.

Аналогічно, як із закупівлею 
певної послуги, замість того, щоб 
самому починати її надавати. На-
приклад, під час сильних снігопа-
дів торік наші ШЕДи закуповують 
послугу великих вантажівок для 
вивозу снігу. Навіщо тримати та 
обслуговувати машину, яка коштує 
мільйони, якщо можна при потребі 
закупити цю послугу у надавачів. 
Тим паче, якщо ви використовуєте 
цю техніку лише під час сильних 
снігопадів всього кілька разів на рік.

Що буде з островом 
Оболонським 
та з ринком «Зеніт»

— Кириле Олександровичу, 
а які об’єкти переходять на на-
ступний рік?

— Ми будуємо два мости від 
Парку Наталка та від вулиці При-
річної до Оболонського острова, де 
місто планує облаштувати сучасну 
рекреаційну зону з пляжем. Зараз 
там дика і дуже гарна природа. 
У планах зберегти це і перетворити 
у місце відпочинку. Там не буде 

МАФів та жодної забудови — щоб 
там не говорили противники. 
Острів зроблять за кошти міста. 
Замовник — КП «Плесо». Все запла-
новане на наступний рік. Я щиро 
вболіваю за цей проєкт і вірю, що 
це місце стане новою родзинкою 
нашого району.

— До речі, ви згадали про 
МАФи. Їх цього року також ак-
тивно зносили…

— Так, в кооперації із міським 
депутатом Владиславом Трубіци-
ним ми демонтували 256 незакон-
них МАФів. Важливо, що зносимо 
не тільки МАФи, а незаконні гаражі-
бляшанки у подвір’ях. Це допомагає 
звільнити простір і зробити його 
візуально привабливим. Якщо хтось 
мені покаже незаконний МАФ на 
Оболоні, то майте певність — за 
два дні його не буде.

— А як щодо стихійної торгів-
лі? Зокрема, яке маєте бачення 
щодо майбутнього блошиного 
ринку «Зеніт», який також аб-
солютно незаконний?

— Стихійну торгівлю повністю 
побороти надзвичайно складно, 
якщо й взагалі можливо. Зрештою, 
це явище не тільки міське, а й за-
гальносвітове. Стихійна торгівля 
є абсолютно всюди і знову ж таки, 
що ви з нею зробите?!

У нас є найбільша проблема — 
«блошиний» ринок «Зеніт». Це 

величезний незаконний базар, 
який після себе залишає тонни 
сміття. Прибирання на цій тери-
торії вже проводили, але з часом 
антисанітарія та сміття знову 
поверталися.

Але поки що перемогти цей 
«бізнес» неможливо. Ми виїжджали 
туди на місце з Київблагоустроєм, 
намагалися домовитися із тор-
говцями, але вони в агресивний 
спосіб відстоюють цю територію. 
Я вам більше скажу — за даними 
соцопитування, 70% оболонців «за» 
те, щоб він там залишився.

— Можливо, його вже легше 
легалізувати?

— У нас є такий проєкт. Маємо 
ідею поруч зробити легальну тема-
тичну ярмарку. Щоб всі, хто захоче, 
почали торгувати там. Сподіваюся, 
це вийде.

«Мені можна 
написати у Фейсбуці, 
і я відповім»

— Кириле Олександрови-
чу, Оболонський район цього 
року став першим у столиці, де 
відкрили районний хаб. Як це 
вплинуло на спілкування вла-
ди з громадою? Чи стали люди 
активніші?

— Безумовно, хаб — це гарна 
територія, яка регулярно викорис-
товується і де вже встигли провести 
чимало цікавих заходів. Важливо, 
що ця площа не пустує і приносить 
користь активним мешканцям. 
Особливо, якщо враховувати, що 
це взагалі приміщення колишньої 
котельні. Мені імпонує також іде-
ологія таких просторів, але треба 
розуміти водночас, що спілкування 
між владою та громадськістю за-
лежить безпосередньо від влади 
та від громадськості, даруйте за 
тавтологію. Тому маємо ще пра-
цювати над тим, аби мешканці 
розуміли роль влади, роль громади 
і про сфери впливу кожного з них 
на процеси у місті.

Бо сьогодні мешканці, попри 
постійну інформаційну кампанію, 
не завжди обізнані в інструментах, 
завдяки яким можуть впливати на 
важливі рішення.

— А як ви як голова РДА спіл-
куєтесь із громадою? Умовно 
кажучи, як з вами можна ко-
мунікувати?

— За майже 2 роки я не відмовив 
у прийомі нікому. Приймаю усіх, 
і мешканці про це знають. Мені 
можна також написати у Фейсбуці 
і я відповім. У нас досить непогана 
громадська рада при Оболонській 
РДА. Ми з ними комунікуємо.

Не хочу в жодному випадку 
тягнути ковдру на себе і казати, 
який я один молодець. Проте маю 
ще одну звичку робити виїзні зу-
стрічі на певні території району, 

аби зустрітися із мешканцями. 
Попередньо громаду попереджа-
ють, і люди можуть розповісти 
мені віч-на-віч про свої клопоти 
чи проблеми.

— Скільки людей приходить 
на такі зустрічі? Це ефективно?

— Інколи приходять 30–40 лю-
дей, з якими ми разом намагаємося 
знайти вирішення їхнім питанням. 
Скажу, що це доволі ефективний 
спосіб дізнатися, що взагалі турбує 
людей і розуміти проблематику 
території, за яку відповідаєш.

Не можу похвалитися, що всти-
гаю проводити такі зустрічі що-
місяця. Але будь-яка територія, де 
я був, змінюється на краще. Це мо-
тивує і співробітників ЖЕДу, і самих 
мешканців, які приходять погала-
сувати, чому нічого не робиться, 
а натомість — мають сотні тисяч 
боргів за комунальні. Я завжди 
намагаюся говорити предметно 
і показую документи, у яких зазна-
чені суми заборгованостей. Відтак, 
люди починають спонукати сусідів 
погасити борги, аби мати шанси 
жити у кращих умовах.

На останньому виїзді знайшли 
нелегальне казино. Зізнаюсь, я не 
знав, що на Оболоні є ще такі 
заклади…

— В Оболонському районі цьо-
го року також відкривали нові 
мурали. Взагалі, що думаєте про 
вуличне мистецтво? Чи допо-
магають стінописи також на-
лагоджувати діалог з громадою? 
Адже, знаю, ви якось навіть 
проводили голосування за ви-
бір малюнку, і люди активно 
голосували.

— Насправді усі мурали, які нам 
вдалося реалізувати — це не про-
сто мурали. Окрім цього, там ще 
зробили генеральне прибирання 
території. Не лише одноразово 
розчистили ділянку, а намагалися 
ліквідувати джерело забруднення. 
Також замінювали лавочки, вста-
новлювали освітлення. І за про-
позицією мера Кличка залучали 
населення до вибору малюнку. 
Користувачі справді доволі активно 
відгукувалися.

Автором малюнків обираємо 
відомого художника Віталія Гіде-
вана. Зазначу, що на такі проєкти 
залучаємо не міські кошти, а кошти 
меценатів та бізнесу, коштів плат-
ників податків на ці проєкти не 
використано жодної копійки. Іні-
ціатива дуже цікава, а тому, думаю, 
наступного року будемо продо-
вжувати. Мені хочеться залишити 
після себе не тільки ефективне 
використання бюджетних коштів, 
а й гарні ініціативи, якими зможу 
колись пишатися і які стануть гар-
ним прикладом з трансформації 
закинутих територій у громадські 
простори та навіть точки інтересу 
для гостей міста.

Розмовляла Олена ПЕТРИШИН
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ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 22 грудня 2021 р. 
о 10:00 буде проводити погодження меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
гр. Дмитренко Л С. за адресою: вул. Ново-
Корчуватська, 36 у Голосівському районі у 
м. Києві. Просимо суміжних землекористу-

вачів: Галушко М. Д. та Галушко А. М. (када-
стровий номер 8000000000:79:249:0057), 
Грибінчук М. К. (кадастровий номер 
8000000000:79:249:0052) або Ваших упо-
вноважених представників,бути присутніми 
для погодження меж земельної ділянки.

Вважати недійсною карту тахографа видану ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ-
ПРОЕКТ» на ім’я Ковбаса Андрій Володимирович у зв’язку з втратою.

Ухвалою Окружного адміністратив-
ного суду міста Києва від 15.11.2021 
року по справі № 640/31950/21 суддею 
Каракашьян С. К. відкрито проваджен-
ня в адміністративній справі за позо-
вом Петрусюк Ольги Олександрівни до 
виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної ад-
міністрації), третя особа - Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Сервіс 
1 Юкрейн» про визнання незаконним і 
протиправним та скасування розпоря-
дження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 17.01.2018 № 48 «Про 

внесення змін до Тарифів та структури 
тарифів на послуги з утримання будинків 
і споруд та прибудинкових територій, 
які надають виконавці цих послуг, по 
кожному будинку окремо для здійснення 
розрахунків із споживачами залежно 
від оплати останніми не пізніше або 
після 20 числа місяця, що настає за 
розрахунковим».

Судове засідання призначено на 
21.01.2022 о 09:00 та відбудеться в при-
міщені Окружного адміністративного суду 
міста Києва за адресою: місто Київ, вул. 
Болбочана Петра, 8, корпус 1, зал судового 
засідання № 3.Київська міська державна адміністрація по-

відомляє, що за результатами інвестиційного 
конкурсу із залучення інвестора для будівництва 
приватного медичного центру на вул. Зоологічній, 3 
у Шевченківському районі переможцем визначено 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ІНСТИТУТ КЛІТИННОЇ ТЕРАПІЇ» (ідентифікаційний 
код юридичної особи: 32379957), результати затвер-
джені розпорядженням Київської міської державної 
адміністрації від 17 грудня 2021 року № 2661.

Київська міська державна адміністрація по-
відомляє, що за результатами інвестиційного 
конкурсу із залучення інвестора до реалізації 
проєкту «Створення зони відпочинку з пляжного 
волейболу на об’єкті «Молодіжний» переможцем 

визначено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «УКРСПОРТТРЕЙД» (ідентифікацій-
ний код юридичної особи 43336439), результати 
затверджені розпорядженням Київської міської 
державної адміністрації від 20.12.2021 року № 2689.

Київська міська державна адміністрація повідо-
мляє, що за результатами інвестиційного конкурсу 
із залучення інвестора до реалізації проєкту «Об-
лаштування дитячого спортивно-ігрового парку 
на території парку «Совки»  у Святошинському 

районі» переможцем визначено ФІЗИЧНУ ОСОБУ-
ПІДПРИЄМЦЯ СЄРОВУ ГАННУ ОЛЕКСАНДРІВНУ, 
результати затверджені розпорядженням Київської 
міської державної адміністрації від 17 грудня 2021 
року № 2642.

Суб’єктом господарювання Приватним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд» отри-
мано висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Будівництво індивідуальної котеджної забу-
дови та головного селекційно-технологічного центру по конярству та кінному спорту в урочищі Оболонь на  
вул. Богатирській, на північ від затоки Верблюд у Оболонському районі м. Києва». Інженерна підготовка. Гідротехнічні рішення.

Зі столичного кінотеатру «Братислава» 
планують зробити артцентр

Представники громадськості 
та місцевої влади обговорили 
оновлення культурного простору 
в приміщенні колишнього кіно-
театру «Братислава» за адресою 
вулиця Олександра Архипенка, 5.

45 років тому на Оболоні відкри-
ли кінотеатр «Братислава» з двома 
залами. На кінопокази ходили сту-
дентськими курсами, великими 
родинами та на побачення. В 1990-х 
«Братислава» почала занепадати, 
втім, кінотеатр пропрацював до 2013 
року. Потім будівля стояла зачине-
ною, на її місці пропонували зро-
бити торговий центр чи житловий 
будинок. Завдяки активній громаді 
та позиції керівництва Оболонської 
РДА приміщення вдалося зберегти.

Сьогодні будівля більше не 
функціонує як кінотеатр, вивіска 
на вході зазначає, що тут розта-
шований артцентр.

Попри відсутність ремонту, не-
обхідного інвентарю та опалення, 
у приміщенні займаються двадцять 
різних художніх колективів: від 
церковного хору до цирку, що ви-
ступає закордоном.

Наприкінці минулого місяці 
відбулося публічне обговорення 
стратегії подальшого розвитку 
«Братислави», до якого долучилися 
представники столичної влади, 
спільноти, що опікується колишнім 
кінотеатром, та керівники творчих 
колективів.

«Ми  — клієнтоорієнтова-
ний орган влади, тому в діалозі 
з громадськістю намагаємось зна-
йти концепцію, що буде очікува-
ною і корисною людям, які тут 
живуть і хочуть користуватися 
цим простором, — зазначила ди-

ректорка Департаменту культури 
КМДА Яна Барінова. — Сьогодні 
важливо надати громаді цікаву та 
потрібну концепцію, щоб перейти 
до активних дій».

На важливості цього простору 
для жителів Оболоні акцентував 
й заступник голови постійної ко-
місії Київради з питань культури, 
туризму та інформаційної політики 
Костянтин Богатов.

«Після реставрації, „Братислава“ 
має стати діамантом Оболоні», — 
впевнений депутат.

Керівники творчих колективів, 
що працюють у стінах «Братисла-
ви», поділилися першочерговими 
потребами. Потрібно увімкнути 
в приміщенні опалення, оскільки 
займатися у холодному приміщен-
ні — небезпечно як дорослим, так 
і дітям. Для учнів з інвалідністю 
необхідно встановити пандуси 
й облаштувати інклюзивні вби-
ральні. Також представники гуртків 
попросили інвентар для тренувань, 
а серед важливих кроків для роз-
витку назвали ремонт у великому 
залі, щоб організовувати спектаклі 
чи святкові концерти.

Марина Вільк, головна адміні-
страторка кінотеатру «Братислава», 
розповіла, що бачить артпростір 
інклюзивним та багатофункціо-
нальним. Кожна зала центру може 
використовуватися відповідно до 
запитів студій і бути доступною для 
людей з будь-якими потребами.

«Важливо, щоб культура була 
доступною для всіх, тому одна 
з основних цілей — зробити куль-
турний центр ефективною точкою 
перетину культури, громади та 
державних інституцій», — про-
коментувала Марина Вільк.

Під час обговорення концепції 
та стратегії розвитку адміністра-
торка кінотеатру зазначила, що для 
оновлення «Братислави» необхідно 
розробити та затвердити концеп-
цію розвитку артцентру, ревіталі-
зувати приміщення відповідно до 
цієї концепції, розробити та впро-
вадити структуру менеджменту, 
встановити партнерські відносини 
з міжнародними культурними ор-
ганізаціями.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

З трансформаторної на Оболоні 
зробили яскравий артоб’єкт

Стіни старої підстанції на про-
спекті Героїв Сталінграда, 46 з усіх 
чотирьох боків розмалював худож-
ник Віталій Гідеван. Зображення 
голосуванням обирали кияни. Це 
один з найбільших муралів району 
площею 210 квадратних метрів.

«Стара підстанція перетворилася 
на новий артобєкт! На ній осели-
лися єнот та їжачок. З’явились на-
мальовані Пущанські трамвайчики. 
На іншій грані — вже знаменита 
літня пара, що часто здійснює 
вечірній променад Оболонською 
набережною. З протилежної сто-
рони — улюблений парк „Наталка“ 
з дівчиною Наталкою», — повідо-
мили у групі «Оболонь».

До цього у спільноті проводили 
опитування, де малюнки з восьми 
варіантів ескізів голосуванням 
обирали самі мешканці району.

Як зазначають у спільноті, пла-
нується ще низка позитивних змін 
на цій локації. Смітника, публіч-
ного туалету там більше ніколи не 
має бути. Для того, щоб локація 
стала комфортнішою, тут хочуть 
змонтувати додаткове освітлення зі 
всіх чотирьох граней та встановити 
декоративний паркан.

«Миловидні картини із зобра-
женням відомих краєвидів та місць 
району, а також симпатичних зві-
рят, що дивляться на перехожих зі 
стін покращують настрій. Малюнки 
молодого талановитого художника 
Віталія Гідевана направлені на 
те, щоб наповнити життя людей 
добротою та позитивом», — про-
коментував очільник Оболонської 
РДА Кирило Фесик.

До створення об’єкту долучилися 
Віталій Гідеван, який написав мура-
ли, та ініціатива «Києве, мий», що 
підготувала стіни, Кирило Фесик, 
який допомагав в оргпитаннях 
та пошуку мецената, а також Гліб 
Антоненко, який став ініціатором 
створення муралу.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Біля великого озера 
на Оболоні створюють парк

Створення парку біля озера Йор-
данське в Оболонському районі йде 
швидкими темпами. В цьому році 
просуваються роботи першої чер-
ги — вздовж берега озера по вулиці 
Йорданській. Від початку робіт про-
йшло не більше двох місяців, проте 
зроблено вже чимало. Наразі триває 
капітальний ремонт частини парку від 
проспекту Степана Бандери до вулиці 
Йорданської, 5-а. На даний момент 
вже влаштовано 1000 кв. м доріжок 
з ФЕМ, прокладаються футляри під 
освітлення та влаштовується поливо-
зрошувальна система.

Паралельно ведуться робо-
ти із прокладання велодоріжки 
з композитного дорожнього покрит-
тя на основі полімерного в’яжучого 
компонента по дренуючій основі. 
Дане покриття — екологічно чисте, 
водопроникне, з відмінними харак-
теристиками. Воно також зносостій-
ке та довговічне навіть при великих 
навантаженнях і підвищених темпе-
ратурах, витримує морози до −40°С.

Незабаром з’явиться бетонний 
пандус і сходи до нижньої частини 
парку біля водойми. На терито-
рії парку вже влаштовано май-
же 1700 кв. м. газону, висаджено 

близько 1800 багаторічних рослин. 
Заплановано ще висадити більше 40 
кущів ялівцю та 16 сосен Веймутова.

За інформацією ГО «Почайна» — 
ініціатора й рушійної сили створення 
парку, окрім будівництва бетонного 
пандусу для потреб маломобільних 
груп людей й мам з візочками, біль-
ше ніякого «бетонного» втручання 
в природу озера не передбачено. Всі 
доріжки внизу будуть екологічними, 
а пірси — дерев’яними.

У «Почайні» говорять, що 
саме зараз триває обговорення 
у Київзеленбуді, що саме зробити 
за 13 млн грн, які виділили на парк 
біля озера Йорданське на продо-
вження робіт у 2022 році.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

З літнім басейном та сучасними 
гірками: на Оболоні презентували 
оновлений дитячий садочок

Це вже третій садочок, який від-
крили у столиці цього року. У 2018 
році дитячій садок № 661, що на 
Оболоні, закрили на капітальний 
ремонт через неналежні умови 
для навчання дітей: лущені стіни, 
розмальовані шини на майданчику 
та іржаві ворота навколо будівлі.

За ці три роки будівельники уте-
плили фасад, замінили вікна, від-
ремонтували покрівлю. Для садочка 
закупили сучасні меблі, технологіч-
не, ігрове, спортивне обладнання та 
встановили пожежну сигналізацію. 
А у дворі дитячого закладу збудували 

літній басейн, стадіон зі штучним 
покриттям, встановили нові ігрові 
майданчики та тіньові навіси.

Влітку цього року садок на 250 
осіб відкрили. Нині там працюють 
чотирнадцять груп, три з яких — 
для дітей із затримкою психоло-
гічного розвитку.

На початку грудня оновлений 
дитсадок відвідав мер Києва Ві-
талій Кличко.

«Столична влада продовжує 
вкладати кошти в найцінніше — 
в освіту та виховання наших дітей. 
І сьогодні презентуємо вже третій 

за цей рік новий дитячий садок 
у столиці. Усього протягом кількох 
останніх років ми збудували або 
повністю реконструювали 35 до-
шкільних закладів», — наголосив 
очільник столиці.

Зазначимо, що за сім останніх 
років фінансування сфери освіти 
в Києві збільшили із 5 млрд грн до 
понад 26 млрд.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»


