протокол

Проведення громадських слухань щодо врахування громадських iHTepeciB у робочому проектi
<<КапiтдльнrrГr pe]rtoHT гiдротехнiчних споруд та розчпстка струмка Сирець у ШевченкiвСЬКОМУ
та Подiльському районах м. Ки€ва)).
06 червпя 2020 року

м.КиiЪ

Громадське обговорення та ознайомлення з проектною док}т,tентацiсю розпочаrrиСЯ
примiщеннi 208 КП кПлесо), за адресою: Микiльсько-Слобiдська, 7.

В

участi у громадському обговореннi та ознайомленнi з проектноi докуrvентацii приЙняло
r{асть представIlики громадського сектору у кiлькостi 9 осiб.
.Щля

присутнI

Представники громадського сектора: Iгор Кирикевич, Денис Фiлiппов, Тетяна Соловей, Тетяна
Кирикевич, Наталiя Вишневська, Юрiй Свистун, Олександр Бобко, Свiтлана KopoJrьoнoк,
Максим Нечипоренко.
о Представники замовника: заст)пЕик генерalльного директора КП кПлесо> з питань
булiвничтва Григорiй Сойкiс; начальник вiддiлу проектних робiт та пiдготовки буДiвниuтЪа

о
о

Олексiй Глlхiх;
Представник Пiдрядника: викон.rвець робiт BiKTop Красний;
Представник проектЕоi оргtшiзацii: головний iнженер проекту Надiя Радченко.

Оргапiзацйнпй впступ:
григорiй Сойкiс повiдомив, що вiдповiдно до рiшення постiйноi koMicii Киiъськоi Micbkoi

та ознайомлення
ради з питань екологi.пlоi полiтики вiд 03.06.2020 року проводиться це обговорення
з робочою докУN{ентацiсЮ проекту <Капiтальний ремонт гiдротехнiчних споруд та розчистка стумка
Сирець у Шевченкiвському та Подiльському районах м. Кисва>>.

розгляду представникiв громадського сектору було лано роз'яснеЕня щодо робочого
проекту: показано yci дiлянки проект}ъання та капiтzrльного ремонту об'екту. В результатi
.Що

обговорення прийнято до вiдома, що:

Представники Замовника, проектноi органiзацii та Пiдрядника зазначили, що робочий проекг
кКапiтальний ремонт гИротехнiчних споруд та розчистка cтpyпtKa Сиреuь у Шевченкiвському та
Подiльському раЙонах м. Киева> розроблено ПрДТ кУкрводпроект) вiдповiдно до тIинних норм,
правил та стандартiв.

2.

УчасникамИ зустрiчi розгJUIн}та проектна докуluентацiЯ по 7 дiлянкам виконання робiт та
представникillrи Замовника, проекгноi органiзацii та Пiдрядника зазначено, що роботи, якi
будlть виконуватись на цих дiлянках, вiдlовiдшоть перелiку робiт, якi згiдно нормативноправовиМ aKTaJ\,l та природоохороНному законодавству можугь виконуватись у межах парку_
пам'ятцi садово-паркового мистецтва <Сирецький Гай> для обслуговування EaJlBHиx
гiдротехнiчних споруд. У той же час запропоноваЕо Замовнику робiт КП <Плесо> та ВикОНаВIЦо
робiт ТОВ <ДК <Мiдас> пiд час виконання робiт на дiлянцi вiд ПК9+21 ,З до IIК 1 2+72 з:гtlльнОю
довжиною 35l метр }триматись вiд застосування технiки. що може пошкодити верхнiЙ ШаР
Фунту, а роботи З розIмстки виконати перевiDкно вручяу, для чого представники громадського
сектору пропонують провести спiльну толоку на цiй дiлянцi. Складання зiбраного смiтгя, пiд час

толоки, повинно вiдбуватись на заздалегiдь обранi дiлянки, якi доступнi для пИ'iЗДУ
ммогабаритноi технiки з метою його вивезення. Забезпечення вивозу зiбраного, пiд час толОКи,
смiтгя покладасться на Пiдрядну органiзацiю.

J

На дiлянцi Вiд ВУл, Смьського До вУл. ольжича
довжиною 545м, де c'p}Ttro* сирець протiкае в
природному руслi, роботи проводитися не будугь,
oKpiM необхiдпо.о p"ronry iснуlочих
залiзобетонних споруд на дiлянцi, що примикае
дь вул.- Сальського.

4

Учасники розглянули проекгЕу док}'}!ентацiю по капiтальному
ремонту 9 гiдротехнiчних споруД.
представники Замовника зазначили, Що
роботи, якi будугь викопуватись на цих спорудах дiйсно
необхйнi та вiдповiдають законодавству по
роботам,,*i ,ожlтi
nup*yпам'ятцi садово-паркового мистецтва кСирецiкий Гай>.
"r*or.y"ur]r"" у-r"r,*
Запропоно"*о
Ъч"оur"*у КП <Плесо>
та ПiдрядникУ ТОВ к!К <Мiдас> .rpo"""rn перемовини
з ПАТ кКиiЪводокаЕil,л)) не проводити
роботи по технологiчному мосту до КНС на дiляпцi 2ПК4+.76,6.

5

о"-"яЕули
I:"::1Y
вlд
зелених насаджеЕь,

проектну докlшентацiю щодо
розчистки територii вздовж стрlтика Сирець
якi руйпlтоть гiдротехнiчнi споруди чи с аварiйними та
найближчим
часом можугь впасти у русло струмка
що призведе до пiдтоплення прилеглоi територii.. При
цьому погоджено спiльне рiшення, а c:шrе:
кущi та дерева. якi знаходяться в межах
русла струмка, мають буги видшrенi;
.Щерева. стовбури яких знаходяться на вiдстанi менш
нiж 20 см вiд краю
за,тiзобетонних споруд, мають б}ти вида.пенi;
В ycix iнших випадках, пiд час виконання
робiт Замовник та Пiдрядник гараятуоть
зберехення зелеЕих насаджень на територii парку.

,
о

r

6

Замовяику КП <Плесо> та Пiдряднику ТОВ (ДК кМiдас>
пiсля закiнчення робiт, привести
усю
територiю, де проводились
роботи до первинного cт:lнy.

7.

Опри.тподнити цей протокол, як
результат проведення спiльноi наради з представникil},tи
громадського сектору на сайтi КП кflпесо> та зацiкавлених
Громадс ьких органiзацiй. Направити
копiю цього Протоколу ло постiйноi KoMicii КиiЪськоi
MicbKoi ради з питань екологiчноi полiтики
та Управлiння екологii та природних pecypciB
KMl[d.

Представники Замовника:

Григорiй Сойкiс
Представник Пiдрядника
Представник проектноi ор

Представники Гром

Олексiй Глухiх

в
зацll

Красний

надiя Радченко

го секто ру:

Iгор Кирикевич

!енис Фiлiппов

тетяна Соловей

Тетяна Кирикевич

наталiя Вишневська

Юрiй Свистlт

Юрiй Свистlъ

Олександр Бобко

Свiтлана Корольоноi

Максим Нечипоренко,

