
                                                     Протокол 

                         громадських слухань щодо обговорення 

                                  проекту 7га у парку « Наталка» 

м. Київ                                                                                                                               «11» серпня 2017 року 

 

           Громадські обговорення ( слухання )розпочались о 18:30 в актовій залі Оболонської РДА. 

           На 18год. 25хв.  зареєструвалося 115 учасників  

Модератор громадських слухань:  Коваленко Олексій 

Секретар:  Хамітжанова Людмила 

 

Доповідачі: 

Цибульщак Олександр Леонідович – Голова Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

Ковальчук Марія Олексіївна – директор КП УЗН Оболонського району м. Києва 

Пустотін О.С. --  архітектор інституту « МіськЦивільПроект» 

                                    

Присутні: 

Костенко Людмила Василівна – депутат Київради, заступник Голови бюджетної комісії; 

Ляхович Володимир Сергійович - заступник генерального директора  

КО “Київзеленбуд” 

Головко Олександр Олексійович – начальник Управління будівництва, архітектури та 

землекористування; 

Нікитюк Олексій Олександрович –  Відділ контролю за благоустроєм та збереженням 

природного середовища; 

Лахманюк Ірина Володимирівна – начальник Фінансового управління 

 

Порядок денний: 

Вступне слово Голови Оболонської районної  в м. Києві державної адміністрації  

Цибульщака О.Л. 

Вступне слово депутата Київради Костенко Л. В. 

Оголошення правил проведення громадських слухань модератором  

Коваленко О. Л. 

 

І.           Інформаційні питання: 

           1.    Інформування про питання безпеки в парку – О. Цибульщак 

             2.    Облаштування парковки для гостей  парку та встановлення 

                     відповідних знаків – О. Цибульщак 

             3.    Інформація щодо статусу землі парку –  М. Ковальчук 

II.       Питання реконструкції парку “ Наталка” 7га: 

            4.     Презентація плану реконструкції парку площею 7га – Пустотін О.С. 

              



              5.    Обговорення із мешканцями комерційної діяльності на території парку --           

                          - О. Цибульщак, Ляхович В.С. 

III.       Різне 

    

Вступне слово – привітання :  

Виступили: 

   

Цибульщак  Олександр  Леонідович, який привітав громаду Оболонського району та 

висловив надію на плідну роботу усіх учасників громадських слухань та  прийняття 

виважених рішень під час обговорення проекту  7га парку « Наталка». 

Костенко Людмила Василівна:  відзвітувала перед учасниками громадських слухань щодо 

свого внеску,  як депутата Київради, в процес повернення землі  урочища « Наталка» в 

комунальну власність. Як заступник голови бюджетної комісії розповіла про особливості 

формування бюджету міста. Наголосила, що для реалізації проекту у наступному році, 

проект треба погодити до жовтня цього року. Тоді вона зможе представляти його на 

бюджетній комісії при формуванні бюджету міста на 2018 рік. Побажала всім присутнім в 

ході громадських слухань знайти консенсус щодо облаштування парку. 

Коваленко Олексій: оголосив порядок денний та регламент громадських слухань щодо 

обговорення проекту 7га парку « Наталка» 

 

По питанню першому  та другому порядку денного: 

Слухали : 

 

Цибульщака  Олександра Леонідовича ( Голову Оболонської РДА), який доповів про 

заходи з посилення безпеки в парку « Наталка»: 

1) контроль за дотриманням правопорядку на території парку здійснюють активісти та 

небайдужі громадяни; 

2) на території парку завжди знаходяться співробітники  Зеленбуду, які слідкують за 

порядком; 

3) адміністрацією Оболонського району сформовано листа до начальника  Управління 

патрульної поліції міста Києва Зозулі Ю.Г. з проханням включити територію парку  

« Наталка» в маршрут патрулювання поліції. 

Стоянка для автомобілів відпочиваючих не була передбачена першим проектом 

реконструкції парку. 

Наша пропозиція – це асфальтований майданчик біля Московського мосту, але це не 

остаточне рішення. Ми опрацьовуємо зараз усі пропозиції громадян. Одне можу сказати 

напевно, що парковка буде платною. 

 

Виступили : 

 

Олег( мешканець Оболонської Набережної): питання парковки треба вирішувати 

негайно, адже зараз відвідувачі парку залишають свої авто в наших дворах та біля 



будинків, що створює незручності для мешканців цих будинків. Підтримую пропозицію, 

щодо платної парковки. 

Микола( мешканець Оболонської Набережної): уточніть, чи планується включити в 

маршрути Патрульної поліції околиці парку, що прилягають до Оболонської Набережної? 

Ярослав ( мешканець Оболоні) виступив з пропозицією передбачити в проекті 

реконструкції парку  камери відеоспостереження та тривожну кнопку. 

Цибульщак Олександр Леонідович: Оболонська Набережна вже патрулюється поліцією. 

Незадоволення громадян викликає саме оперативність  реагування поліції на виклики. Ми 

знаємо про цю проблему і разом з поліцією та громадськістю шукаємо шляхи її вирішення. 

В реконструйованій частині парку ведеться відеоспостереження, в проекті 7га парку  

“ Наталка” це теж передбачено.  Тривожна кнопка не передбачена проектувальниками 

через брак фінансування.  

В підсумку питання, що стосується безпеки відпочивальників парку та мешканців 

прилеглих вулиць хочу зазначити: 

1. Комфортний та безпечний відпочинок в парку забезпечується силами співробітників   

“Київзеленбуду”, поліції м. Києва, громадськими організаціями, активістами району; 

2. Ведеться цілодобове відеоспостереження, вся записана  інформація передається в 

міський  Дата –центр. 

 

По питанню третьому порядку денного: 

Слухали: 

Ковальчук  Марію Олексіївну ( директора  КП УЗН Оболонського району м. Києва), яка 

повідомила, що за відносно короткий час зусиллями депутатів Київміськради та громади 

вдалося повернути землі парку “ Наталка” 7га  в комунальну власність, надати  їм статус 

парку. Завдяки цьому було врятовано зелену зону від забудовників. На сьогодні вже 

маємо Рішення  Київміськради  про надання статусу парку,  КО“  Київзеленбуд” здійснює 

всі організаційно-правові заходи щодо оформлення та благоустрою земельної ділянки  

парку “ Наталка”7,3га. 

 

По четвертому питанню порядку денного: 

Слухали: 

Пустотіна О.С.( архітектора Інституту “ МіськЦивільПроект”), який презентував план 

реконструкції парку “Наталка” вцілому та проект облаштування його другої частини, 

а саме  7,3 га.  В першу чергу громаді було повідомлено, що  проектування парку 

здійснювалося з дотриманням чинного законодавства України та нормативних документів 

на підставі завдання, затвердженого замовником, архітектурно-планувального завдання 

на проектування. Архітектор зазначив, що проект парку” Наталка” 7га розроблявся 

відповідно до вже існуючого проекту реконструкції  парку «Оболонь».  Замовник проекту -  

КП “ Київзеленбуд”. Головними вимогами при проектуванні були: 

1. Максимально зберегти автентичність, екологічність парку, додавши безпеку і 

комфорт 

2. Перша лінія від будинків має бути тихою 

Проектом реконструкції парку “ Наталка” передбачено: 



- реконструкція доріжок в рамках діючих, не створюючи додаткових 

- передбачена велосмуга 

- облаштування парку скульптурами,  лавами для сидіння, урнами 

- передбачене енергозаощадливе освітлення 

- озеленення, висадка дерев декоративних кущів, розбивка квітників 

- система поливу 

- фонтан 

- кінотеатр під відкритим небом з контейнером для інвентаря 

- дитячий екомайданчик 

- зона тихого відпочинку 

- арт-простір навколо Кесонної труби 

- майданчик для вигулу домашніх тварин з облаштуванням огорожі для безпеки 

- зелений лабіринт 

- пандуси, ліфт для спуску колясок 

- тимчасові споруди з продажу кави 

- туалети 

 

Виступили: 

Ніколай Овсепян( мешканець Оболонського району): ,який зауважив, що слідкує за 

подіями що розгортаються навколо парку з 2013 року, дуже вболіває, щоб  не нищили 

зелені насадження  заради обєктів інфраструктури, натомість вніс пропозицію розбити на 

території парку дендропарк та замість  торгових точок, нехай і тимчасових, висадити цікаві 

рослини та дерева. 

Пустотін О.С.: без акту обстеження не буде видалено жодного дерева. 

Антоненко Гліб: виступив з пропозицією, щодо облаштування літнього кінотеатру на 

територіїї парку, а саме: 

- демонтувати майданчик з конструкціями під торгівлю 

- на вже існуючому майданчику залишити контейнер для інвентаря 

- прибрати зі схилу лави для сидіння 

- змінити конфігурацію дороги, що дасть можливість залишити екран там , де він 

зараз розташований  

Лахманюк Ірина Володимирівна(  начальник Фінуправління): хочу запевнити усіх 

присутніх в тому, що ми не зрубаємо жодного здорового дерева. За актом передбачено 

видалення 32 дерев, які пошкоджені, або мають критичну кількість сухих гілок. 

Ковальчук Марія Олексіївна  (директор КП УЗН Оболонського району м. Києва): я 

пропоную перед видаленням ще раз обстежити кожне дерево та скласти акт обстеження 

за участі 3-х представників від громадських організацій. 



Олійник Віра Сергіївна:, яка висловилася проти будь-якого проекту облаштування парку, 

та запропонувала залишити його в природному стані, висадивши ще більше дерев та 

кущів. 

Богатов Костянтин( Депутат Київради): вважає, що дискусію  щодо  облаштування парку 

 “ Наталка” проводити вже запізно. Громаді треба було раніше почати брати участь у 

заходах щодо обговорення  облаштування парку. Депутат особисто хоче бачити парк більш 

зеленим, пропонує прислухатись до більшості в питанні наповнення парку об’єктами 

інфраструктури  

Кривохатько Ю.С.: вважає, шо рішення щодо проекту  реконструкції парку неможливо 

прийняти без соц.опитування мешканців Оболонського району, не підтримує думки 

архітектора щодо ліфта, фонтана та скважини, а смугу відведену під ,так звану, 

велодоріжку, правильніше було б назвати «проїздом для велосипедистів». 

Владислав( мешканець Оболоні):виступив та підтримав  ГО “ Наталка” в бажанні робити 

корисні речі для людей, звернув увагу учасників громадських слухань, що не можна не 

побачити різницю між тим, що було і як стало зараз, маючи на увазі першу, 

реконструйовану частину парку «Оболонь». Відвідувачі парку отримують естетичне 

задоволення від організованого відпочинку.  

Богдана ( куратор архітектурної групи ГО “Наталка”):  доповіла про результати   опитування 

через соціальні мережі  та анкетування мешканців Оболоні. В проект реконструкції внесли 

саме дитячі майданчики ,  арт-зону,  облаштовані доріжки, керуючись побажаннями 

мешканців. 

Олег( мешканець Оболоні): підтримує облаштування на території парку безпечних дитячих 

майданчиків, доріжок. Просить врахувати потреби молодих батьків в облаштованих зонах 

для відпочинку дітей різного віку. 

Володимир (мешканець Оболоні, батько 5-ти дітей): вважає, що дитячих майданчиків 

вистачає у кожному дворі, не вистачає чистого повітря і зелених насаджень, прихильник 

природного парку. 

 

Обговорення із мешканцями комерційної діяльності на території парку: 

 

Виступили: 

Ковальчук Марія Олексіївна (директор КП УЗН Оболонського району 

 м. Києва):запевнила, що парк після реконструкції залишиться зеленим, жодне дерево, без 

поважних на те причин,  не видалиться, дитячий майданчик потрібен. Якщо громада проти 

торгових об’єктів,  можна ще внести зміни в проект. Прошу лишити театр з контейнером та 

пішохідні доріжки.  

Микола(мешканець Оболоні): пропонує розробити альтернативний варіант проекту парку 

“Наталка” 7га - це повинен бути парк без бетону,  торгівлі.  Проект викласти для 

обговорення в ФБ.  

Мешканець Оболоні: як буде вирішуватися проблема з поливом газонів, клумб? Як буде 

вирішуватися доля земельної ділянки, що прилягає до гольфклубу, її немає в проекті? 



Цибульщак Олександр Леонідович (Голова Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації): цю ділянку ми пізніше повернули в комунальну власність, а тому не встигли 

її внести до проекту. Пізніше це зробимо. 

Проблема у нас виникла не з поливом, а якістю води. Вміст заліза в ній зависокий, вода 

потребує очищення. Наразі шукаємо спеціальні фільтри. Полив обов’язково буде 

здійснюватись регулярно. 

Богатов Костянтин( депутат Київради): нагадав учасникам громадських слухань слова 

Людмили Костенко , що гроші на реалізацію проекту реконструкції парку “ Наталка” треба 

закласти в бюджет до жовтня 2017року. А чи всі кошти, виділені на реконстукцію парку 

12га, реалізували? 

Ляхович Володимир Сергійович ( заступник генерального директора  

КО “Київзеленбуд”):  КО “Кївзеленбуд” оголошує тендер на закупівлю робіт з реконструкції 

парку відпочинку “ Оболонь”(  3-й, 4-й, 7-й пускові комплекси). На це із бюджету виділено 

27 273 000грн. 27.06.2017 відкрили 2-гу чергу реконструйованого парку. Ми зараз 

обговорюємо  проект парку “ Наталка” 7га. Він новий. Що стосується реалізації коштів 

виділених на 1-й та 2-й пускові комплекси, доповідаю, що поки ми не всі об’єкти 

прийняли, а вони є складовими  єдиного об’єкту  - 12га парку “ Наталка”,  не всі акти 

закрили через недоліки, які виправляються.  

 

III.       Різне ( виступи згідно попереднього запису): 

Виступили: 

Олександр1( мешканець Оболоні): підтримую тих мешканців Оболоні , які хочуть бачити в 

реконструйованому парку дитячі майданчики. Діти - наше майбутнє. Я за майбутнє та 

всілякі активності, за футбольне поле. Не підтримую виділення ділянки для вигулу собак. 

Вважаю зелених насаджень на території парку достатньо. 

Олександр2( мешканець Оболоні, велосипедист): смуга для велосипедистів не відповідає  

нормативним вимогам, це більш схоже на доріжку для дітей на велосипедах. Доріжки з 

твердим покриття необхідні в парках для відпочинку в різні пори року. 

Карандін Сергій( ГО “ Парк Оболонь” ): подякував архітекторам, депутатам Київради та 

Адміністрації Оболонського району за роботу щодо облаштування зелених зон в районі, 

але представлений проект реконструкціїї парку “ Наталка” -  відхилити. Запропонував: 

1. Провести відкритий архітектурний конкурс проектів реконструкціїї парку  з 

голосуванням мешканців Києва на сайті КМДА 

2. Підготувати розпоряднику бюджетних коштів звіт щодо їх реалізації на 

реконструкцію парку “ Оболонь” 

 Ніколай Овсепян( громадський активіст, мешканець Оболоні): я за втілення в життя 

демократичних принципів, пропоную відхилити винесений на сьогоднішнє обговорення 

проект реконструкції парку 7га, та не голосувати за нього.  

Тетяна ( ГО  “ Наталка”): попередньо активістами ГО та небайдужими мешканцями була 

проведена величезна робота по звільненню території парку “ Наталка” від бетону. Метою 

реконструкції частини парку 7га є зменшення  навантажень на вже реконструйовану 

частину парку .Дитячі майданчики просять батьки, їх кількість та формат можна 

обговорювати.  



Кретов Ігор: представив громаді  своє бачення щодо наповнення парку: 

        -   потрібні облаштовані доріжки в парку (асфальтовані або бетонні, без бруківки) 

        -   відведена смуга для бігунів 

        -   заборонити мотоциклістам заїжджати на територію парку 

            ( встановити відповідні знаки) 

- врахувати в проекті потреби інвалідів 

- майданчик для вигулу собак залишити разом з парканом 2м 

- збільшити кількість туалетів 

- фонтан замінити охолоджувальними рамками 

Представлений проект вважати таким, що не пройшов  громадських слухань. 

Манюк Наталія( ГО “Наталка”): подякувала мешканцям Оболоні, киянам, депутатам , усім 

тим, хто переймається долею парку та його майбутнім. Нас десятеро, тих,  хто хоче бачити 

свою країну зеленою та квітучою. Якщо громада вирішить, що представлений проект 

реконструкції парку недосконалий, я вважаю за доцільне, створити робочу групу для 

роботи над проектом. 

 

Виступив:  

Коваленко Олексій ( модератор заходу):, який підсумував  результати обговорення 

проекту реконструкції парку “Наталка” 7га, та озвучив пропозицію, що надійшла від 

учасників громадських слухань: провести голосування щодо:  

1.  відхилення, представленого на громадські слухання, проекту реконструкції 

парку в теперішньому вигляді. 

2. створення робочої групи для внесення змін в технічне завдання на проектування 

реконструкції парку “ Наталка» 7га. 

3. винесення зміненого  технічного  завдання для проекту реконструкції парку 

     « Наталка»7га на громадські слухання. 

4. винесення на громадське обговорення презентації  проекту реконструкції парку  

      « Наталка», згідно зміненому  технічному завданню на проектування. 

 

 

Вирішили: провести голосування  щодо:  

1. відхилення, представленого на громадські слухання, проекту реконструкції парку 

в теперішньому вигляді. 

2. створення робочої групи для внесення змін в технічне завдання на проектування 

реконструкції парку “ Наталка» 7га. 

3. винесення зміненого  технічного  завдання для проекту реконструкції парку 

     « Наталка»7га  на громадські слухання. 

4. винесення на громадське обговорення презентації  проекту реконструкції парку  

      « Наталка», згідно зміненому  технічному завданню на проектування. 

 

 



( на момент голосування в залі знаходилося 82 учасника) 

Голосували: 

По першому питанню винесеному на голосування: 

Відхилити, представлений на громадські слухання, проект реконструкції парку в 

теперішньому вигляді. 

 

“ЗА” -- 47;   “Проти” -- 4;   “Утримались”-- 7.  

  

По другому питанню, винесеному на голосування: 

Створити робочу групу для внесення змін в технічне завдання на проектування 

реконструкції парку “ Наталка» 7га. 

 

“ЗА” -- 61;   “Проти” -- 0;   “Утримались”-- 0. 

 

 

 

По третьому питанню, винесеному на голосування: 

 Винести  змінене  технічне  завдання для проекту реконструкції парку 

     « Наталка»7га на громадські слухання. 

 

“ЗА” -- 57;   “Проти” -- 0;   “Утримались”-- 1. 

 

По четвертому питанню, винесеному на голосування: 

Винести на громадське обговорення презентацію  проекту реконструкції парку  

      « Наталка» 7га,  згідно зміненому  технічному завданню на проектування. 

 

« ЗА»--64;   « Проти» -- 0;     « Утримались» - 4 

 

 

 

 

 

 Секретар Громадських слухань                                                   Л.П. Хамітжанова 

 

  

 

 

 

 


