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     ПРОЕКТ  
  
 Проект «ОБЛАШТУВАННЯ КІНОТЕАТРУ ПІД ВІДКРИТИМ 
НЕБОМ» від органу самоорганізації населення «Будинковий комітет «Вулиця 
Ганни Ахматової, 41, 43» (Додаток 1). 
1. Анотація проекту Пріоритет, завдання, визначене Організатором конкурсу на 
розв’язання якого спрямовано проект для території де знаходиться і працює орган 
самоорганізації населення «Будинковий комітет «Вулиця Ганни Ахматової, 41, 43» 
стає напрямок – 8.2. Соціальні ініціативи, спрямовані на поліпшення 
благоустрою та природного середовища столиці (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом 
Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 21.09.2017 року № 48/3055 та 
ПОГОДЖЕНО Рішенням Конкурсної комісії міського конкурсу проектів 
«Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» від 08 грудня 2017 
року №  1. 
 Актуальність проекту «Облаштування кінотеатру під відкритим 
небом»: На зборах з громадою було вирішено спробувати до облаштувати вже 
зроблену територію літнього кінотеатру під відкритим небом, який був зроблений у 
2017 році за благодійні кошти депутата В. Я. Бохняка та членів партії ВО 
«Свобода». Руками членів партії ВО «Свобода» та працівниками КП «УЗН 
Дарницького району м. Києва» було встановлено: сцена, 24 лави, 74 шт. 
пластикової газонної решітки зеленого кольору. Це було зроблено для того, щоб 
облаштувати ще одне улюблене місце відпочинку на сквері Ахматової, 43. Щоб 
мешканці будинків відпочивали і проводили свій вільний час не тільки на дитячих 
та спортивних майданчиках на вихідні дні у вечерні часи приходили на 
безкоштовний показ гарних, українських кінофільмів, мультфільмів. А в світлу 
добу змогли відпочивати на декоративних гойдалках (Додаток 2), на вже існуючих 
лавах та читати книжки. Навчати своїх дітей любити читати, використовували 
декоровану шафу для книжок, як в інших розвинених європейських містах 
(Додаток 3). Розвивали в собі та в своїх дітях культурний та мистецький досвід. А 
зроблена сцена використовувалась для культурних масових заходах для дітей та 
дорослих в різну пору року (захід для дітей на честь Святого Миколая 
23.12.2017року, Додаток 4). Захист та збереження зеленої зони на ділянці вже 
існуючого кінотеатру під відкритим небом на сквері Ахматової, 43 – використавши 
пластикові газонні решітки зеленого кольору, зробивши доріжки між лавами, 
доріжки до та навкруги сцени (Додаток 5).   
 Сквер між будинками Ахматової, 41 та 43 улюблене місце містян. Громада 
Дарницького району з 2008 року відстоювали цю зелену ділянку в судах та 
боролась з забудовниками, щоб здобути на своїй території мріяний куточок 
відпочинку з різноманітними майданчиками для дітей та дорослих. А також 
постійно зберігати, охороняти від вандалізму, робити толоки та наглядати за 
висадженими деревами, кущами та зробленими клумбами з квітів.  
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 ОСН постійно намагається реалізувати і зробити усі необхідні заходи для 
реалізації пропозицій від мешканців, які проживають та відпочивають на території.  
Облаштування ще одного місця відпочинку на сквері Ахматової, 43 – ЛІТНІЙ 
БЕЗКОШТОВНИЙ КІНОТЕАТР ПІД ВІДКРИТИМ НЕБОМ.   
2. Загальна інформація про орган самоорганізації населення «Будинковий 
комітет «Вулиця Ганни Ахматової, 41, 43». 
 Більше чотирьох років з 2008 по 2012 роки мешканці зупиняли спроби 
забудови між будинками 39А, 39Б, 43 та 41 по вул. Ахматової, на території, де так 
чекали появи скверу, дитячих та спортивних майданчиків. Перші спроби забудови 
майданчика, де зараз існує сквер, датуються 2005-м роком, коли влітку невідомий 
забудовник виставив паркан, негайно знесений обуреними мешканцями. Обачний 
забудовник вирішив не повертатися до спроб забудови. Наступного разу люди 
побачили паркан на цьому місці в перших числах 2008 року й у відповідних 
виразах висловили своє ставлення д забудови й забудовника. Забудовник, а ним  
виявилася організація «Фасад-буд», після спілкування з мешканцями вирішив за 
краще знятися з цієї забудови добровільно. Впродовж усіх цих років люди 
продовжували бомбардирувати органи влади проханнями облаштувати на 
майданчику об’єкти рекреаційної зони  замість забудов. Але ТОВ «Квартал-буд» 
вирішило  в густо забудованому та густозаселеному масиві почати будівництво так 
званого Блоку побутового обслуговування (а насправді – «Торгово-офісного 
центру»). 
 Для того, щоб влада нарешті почула містян та для збереження своєї території 
та своїх прав 16 жовтня 2008 року на прибудинковій території за участі 
представників КМДА в присутності телебачення відбулися Загальні збори 
мешканців зі створення ОСН (Органу самоорганізації населення), котрі 
постановили утворити ОСН. У Зборах та Обговореннях взяли участь більше 
п’ятисот офіційно зареєстрованих на зборах мешканців. А офіційно свою 
діяльність ОСН розпочав з 05 лютого 2012 року (Протокол № 1 конференції по 
створенню органу самоорганізації населення «Будинковий комітет «Вулиця Ганни 
Ахматової, 41, 43».  
 Основна мета діяльності органу самоорганізації населення «Будинковий 
комітет «Вулиця Ганни Ахматової, 41, 43» є: відстоювання інтересів громади, 
котра проживає на території ОСН; створення умов для участі жителів району у 
вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України, 
відповідних рішень Київської міської ради; задоволення соціальних, культурних, 
побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних 
послуг; участь у реалізації соціально – економічного,культурного розвитку 
відповідної території, інших місцевих програм. 
 Структура та кількісний склад органу самоорганізації населення 
«Будинковий комітет «Вулиця Ганни Ахматової, 41, 43»: орган самоорганізації 
населення у межах території піклується мешканцями кількісний склад становить за 
офіційними даними за 2011 рік – 1566 осіб, які проживають на законних підставах. 
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А персональний склад ОСН становить – 37 осіб. ОСН свою діяльність веде за 
власними повноваженнями (на підставі Конституції України, закону України «Про 
органи самоорганізації населення» та інших законів України, актів Президента 
України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої 
влади, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови, 
Київської міської державної адміністрації, виданих у межах своїх повноважень, 
цього положення, рішень зборів (конференції) жителів за місцем проживання): 
1.1. Представляти разом з депутатами Київради інтереси жителів у Київській 
міській раді, Київській міській державній адміністрації, Дарницькій районній в 
місті Києві державній адміністрації та в інших державних органах; 
1.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів 
Президента України та органів виконавчої влади, рішень Київської  міської ради та 
їх виконавчих органів, розпоряджень Київського міського голови, рішень 
прийнятих місцевими референдумами; 
1.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм 
соціально-економічного і культурного розвитку міста Києва, Дарницького району 
міста Києва, проектів бюджету міста Києва та Дарницького району міста Києва. 
1.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів 
щодо до охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з 
благоустрою, озеленення та  утримання в належному стані дворів, вулиць, парків,  
обладнання дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за 
інтересами тощо; 
1.5. Організовувати на добровільних засадах  участь населення у здійсненні заходів 
щодо охорони пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, 
будівництва і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального 
користування із дотримання встановленого законодавством порядку проведення 
таких робіт; 
1.6. Здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у 
жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, 
житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих 
будинках ремонтних робіт; 
1.7. Надавати допомогу навчальним закладам, фізичної культури і спорту, закладам 
культури, у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної 
роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; 
сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні 
пам’яток  історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів; 
1.8. Організовувати  допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям 
загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та 
багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до 
Київської міської ради; 
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1.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні 
протипожежних заходів, організовувати вивчення населення правил пожежної 
безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог 
пожежної безпеки; 
1.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні 
ними охорони громадського порядку; 
1.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян; 
1.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчанням, які мешкають у 
межах території діяльності органу самоорганізації населення; 
1.13. Сприяти депутатам Київської міської ради в організації їх зустрічей з 
виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах; 
1.14. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, 
організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань 
(Додаток 6, 7). 
 Структура керівництва органу самоорганізації населення «Будинковий 
комітет «Вулиця Ганни Ахматової, 41, 43»: П’ятий рік на посаді керівництва  
ОСН веде активну роботу керівник - Бей Людмила Анатоліївна, секретар – Тен 
Любов Миколаївна, 11 заступників керівника, котрі обрані з кожного під’їзду, 24 
членів ОСН та бухгалтер за трудовою угодою від 16.01.2017 року (Додаток 4). 
Основним пріоритетом роботи є збереження зелених зон та облаштування зон 
відпочинку для містян Києва в Дарницькому районі - скверу Ахматової, 43, скверу 
біля метро «Осокорки», парку «Прибережний». Залучаються до здорового способу 
життя не лише діти персонального складу ОСН, а й дітей та підлітків, що 
проживають на території органу самоорганізації населення.  Постійне спілкування 
з мешканцями надає розуміння у потребі дітей та підлітків, в їх фізичному розвитку 
та проведенні вільного часу на відкритих (вуличних), безкоштовних спортивних 
майданчиках, потребу інвалідів та мам з візочками. Ведеться щоденна робота щодо 
контролю робіт (житлово-комунальної сфери - утримання жилих будинків № 41 і 
№ 43 та прибудинкових територій), який виконує КП «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду Дарницького району міста Києва» та ЖЕД-205, а 
також робота по допомозі інвалідам, ветеранам, та багатодітним родинам. 
Відвідуються всі наради, конференції, заходи, котрі проводять Департаменти, 
КМДА, Дарницька РДА, постійна участь в судових засіданнях та пікетуваннях з 
приводу незаконних  забудов, проти підняття тарифів, збори по питанням ОСББ, а 
також організація толок та різних заходів на свята. 
  Інформація про досвід реалізації проектів за рахунок бюджетних коштів: 
В 2013р., 2015р., 2016р., 2017р. були підготовлені проекти до міського конкурсу 
ОСН: «Облаштування спортивного комплексу для підлітків по вул. Ахматової № 
43», «Влаштування  тренажерного майданчика для підлітків по вул. Анни 
Ахматової,  43», «Облаштування пандусів (безбар᾽єрного проїзду)  для інвалідів в 
будинках № 41 і № 43 по вул. А. Ахматової» (Додаток 8, 9), «Встановлення 
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огорожі на існуючому футбольному полі для дітей біля будинку № 43 по вул. 
Ганни Ахматової» (Додаток 10, 11).                                                                       
  
3. Опис програми проекту «Облаштування кінотеатру під відкритим небом»: 
- проблема створення проекту -  це вже почті реалізована мрія, але не висточило 
фінансового ресурсу, щоб повністю реалізувати проект.  У зв’язку зі стрімким 
підвищенням попиту на такий вид розваги та відпочинку, ми вирішили за 
сприянням ВО «Свобода» та КП « УЗН Дарницького району м. Києва» спробувати 
в 2017 році реалізувати на нашому сквері літній кінотеатр під відкритим небом. Всі 
роботи були здійсненні в жовтні та листопаді 2017 року. В місті Києві прохолодно 
стає вже у вересні – то показ можна робити тільки в період пізньої весни, всього 
літа та ранньої осені. Так як холодна погода вже не позволила відкрити кінотеатр 
та показати фільм, тому був 24 грудня 2017 році організований на зробленому 
кінотеатрі захід для дітей на Зимове Свято на честь Святого Миколая.  А показ 
фільмів плануємо розпочати вже весняними вечорами 2018 року. Для повної 
реалізації проекту по побажанням громади необхідна ще фінансова підтримка, 
тому і стало питання взяти участь у міському конкурсі проектів « Громадська 
перспектива: прозора влада та активна громада». Це потрібно для того, щоб 
зберегти в майбутньому зелену зону ділянки, де не було встановлення покриття за 
допомогою пластикових газонних решіток зеленого кольору, зробити гойдалки, 
шафу для книжок, обробити для запобігання пошкодження дерев’яне покриття на 
сцені, висадити кущі та квіти.   
  Такі безкоштовні літні кінотеатри під відкритим небом є зараз необхідністю 
в облаштуванні в кожному районі міста Києва, особливо для людей з інвалідністю, 
людей старшого віку, мамочок з дітьми. Це підтримка та збереження фінансового 
стану родини, спілкування з іншими людьми, просвітницький відпочинок. Багато 
хто наполягає на те, що таке вже було в радянські часи – щоб на свіжому повітрі та 
на відкритій території можна відпочити дивлячись мультфільми та кінофільми.  
   Так цей напрямок відпочинку громади - вуличні кінотеатри було 
запроваджено дійсно ще в радянські роки в багатьох великих містах. Їх відкривали 
практично скрізь – у міських парках, на базах відпочинку, в таборах для дітей.  
   
  - мета проекту «Облаштування кінотеатру під відкритим небом»: 
Кінотеатр під відкритим небом – вид рекреаційного дозвілля, яке поширене за 
кордоном і починає набирати обороти в Україні. Зараз такі кінотеатри знову стають 
популярними та є затребуваним місцем відпочинку багатьох людей. Перегляд хорошого 
кінофільму або мультфільму на свіжому повітрі – відмінний спосіб розслабитися після 
робочого дня, або провести час з друзями, зі всією родиною чи зі своєю другою 
половинкою, чи з дітьми  у вихідний день. Відкриття такого кінотеатру є хорошим 
способом зростання привабливості міста Києва в очах туристів і підвищення міської 
культури в цілому.  
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  А відпочинок з книжкою, читання на свіжому повітрі в парках і скверах дуже 
поширене явище в різних європейських країнах. Декоративні лави та гойдалки, 
декоративні противандальні шафи з книжками – це необхідно реалізовувати в усіх містах 
України. Відкриті сцени можуть бути дуже корисними для просвітницької освіти дітей та 
дорослих: показ вистав, концертів, лекцій, зборів та зустрічей, проведення форумів, 
благодійних ярмарок, майстер-класів та іншого. 
  А також можна влаштовувати, так звані, тематичні тижні. Наприклад, один 
тиждень будемо  показувати  наше українське кіно та мультфільми, потім історичні 
документальні фільми, наступний – класику чорно-білого кіно, потім – філософські 
фільми про життя, тощо. Щоб більш точно вгадати з репертуаром фільмів,  будемо перед 
початком сеансу роздавати відвідувачам невеличкі анкети, в яких вони вкажуть фільми, 
які хотіли б побачити у нашому кінотеатрі найближчим часом. Природно, буде таке 
опитування проводити не перед початком кожного сеансу, а скажімо, раз на тиждень.  
  Хочемо вірити, що міська влада піде нам на зустріч і нададуть можливість за кошти 
міського бюджету повністю облаштувати та розмістити необхідне обладнання і до робити 
залу для глядачів. 
 
  - завдання проекту: Облаштувати територію до кінця – рекомендоване 
місце для встановлення майданчика та погодити з КП «УЗН Дарницького району м. 
Києва» (Додаток 12, 13). Зараз пропонується  провести до облаштування літнього 
кінотеатру під відкритим небом для мешканців по розробленій схемі (Додаток 14): 
- пластикові газонні решітки зеленого кольору - 330 шт.; 
- декоративні полиці для книг з металу або іншого матеріалу по розробленій схемі  
(Додаток 15) - 2 шт.;  
- декоративні гойдалки із металу та дерева - 4 шт.;  
- зелене насадження - 8 шт. кущів.  
 
 
 
 
  План виконання проекту «Облаштування кінотеатру під відкритим 
небом» згідно з Таблицею 1: 

                
  Таблиця 1 
 

Етапи 
реалізації 

Опис заходів для 
здійснення етапу 

Строк 
реалізації 

етапу 

Відповідальний виконавець 
(прізвище та ініціали, 

посада) 
дозвіл  на 
облаштування 
ділянки 

Лист - звернення на 
КП «УЗН 
Дарницького району 
м. Києва»                    
від ОСН № 453 від 
21.01.2018  

30 днів  Директор КП «УЗН 
Дарницького району м. 
Києва» 
Філінська Л. Д.                         
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Розробка 
дизайну 
майданчика та 
обладнання 

Домовленість з 
мешканцем буд. № 9 
по вул. Урлівській – 
сусідній будинок з 
територією ОСН   

5 днів Архітектор  
Коновал К. А. 

Виготовлення 
проектно-
кошторисної 
документації 

Домовленість з 
компаніями, участь 
ТОВ «АТМ 
ЮНІОН» 

14 днів Ющенко О. А – 
 директор, 
 

Оформлення, 
опис проекту   

Підготовка 
документів ОСН 
«Будинковий 
комітет «Вулиця 
Ганни Ахматової, 
41, 43»  

30 днів Бей Л. А. – керівник ОСН 

Участь у 
міському 
конкурсі  

Особиста участь 
ОСН «Будинковий 
комітет «Вулиця 
Ганни Ахматової, 
41, 43»  

1 день Бей Л. А. – керівник ОСН 
Коновал К. А. - архітектор 
проекту та обладнання 
 

Провести 
роботи по 
підготовці 
території під 
монтаж 
пластикових 
газонних 
решіток  

Організація та 
особиста участь 
ОСН «Будинковий 
комітет «Вулиця 
Ганни Ахматової, 
41, 43»  

2 дня Члени ОСН, члени ВО 
«Свобода», мешканці 

Провезти 
озеленення – 
висадка кущів 

Організація та 
особиста участь 
ОСН «Будинковий 
комітет «Вулиця 
Ганни Ахматової, 
41, 43» 

1 день Члени ОСН, члени ВО 
«Свобода», мешканці 

Доставка та 
монтаж 
обладнання. 

Участь та робота 
працівників ТОВ 
«АТМ ЮНІОН» 

7 днів Ющенко О. А – 
 директор 
 

Відкриття та 
презентація 
проекту із 
запрошенням 

Участь мешканців 
ближніх будинків та 
членів ВО 
«Свобода» та 

1 день Бей Л. А. – керівник ОСН  
та персональний склад  
членів ОСН 
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гостей працівників КП 
«УЗН Дарницького 
району м. Києва» 

 
- очікувані результати від проекту «Облаштування кінотеатру під 

відкритим небом»: Здобути на сквері популярний рекреаційний вид 
дозвілля. Облаштування захисту зеленої зони, безпечні для дітей та їх 
батьків  нового обладнання – гойдалки, організація просвітницьких заходів 
для дітей та дорослих, додаткове озеленення (100% виконання проекту по 
кошторису витрат від Товариство з обмеженою відповідальністю "АТМ 
ЮНІОН", 75% залучення мешканців на допомогу збереження зеленої зони, 
роботи по озелененню, на 50% залучення шкіл для організації заходів на 
території кінотеатру); 

- цільова аудиторія на яку спрямовано проект «Облаштування кінотеатру 
під відкритим небом»: мешканці різного віку, котрі хочуть не тільки 
відпочивати на свіжому повітрі, а і просвітницьке здобувати знання читав 
книжки та дивлячи кінофільми та мультфільми з різних тем; 

- способи інформування громадськості про хід та результати реалізації 
проекту «Облаштування кінотеатру під відкритим небом»: мережах 
інтернет, оголошення по всім будинкам та на сквері, SMS повідомлення по 
телефону, стаття від ОСН в району Дарницьку газету, журнал «Вісник 
органів самоорганізації населення» та газету «Хрещатик»; 

- ТОВ «АТМ ЮНІОН» в особі директора Ющенко Олександра Анатолійовича 
(конт.  телефон: 099-900-50-05, 044599-01-12), яке підготували кошторис 
витрат – Комерційну пропозицію №6 (Додаток 16, 17, 18) і  плануються 
залучити до реалізації проекту, як підрядна організація; 

- кошти на озеленення ділянки та посадка кущів очікується від мешканців, 
котрі будуть залученні в роботи по підготовці території під монтаж 
пластикових газонних решіток на майданчику кінотеатру під відкритим 
небом. Чекають отримати ще одне улюблене місце відпочинку на сквері та 
реалізувати проект.  

 

 

4. Кошторис витрат на реалізацію проекту «Облаштування кінотеатру під 
відкритим небом» згідно з Таблицею 2: 
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Таблиця 2 
 
 

№ Стаття витрат Розрахунок 
витрат 

Сума 
коштів, 
очікувана 
з бюджету 
м. Києва, 
грн. 

Сума 
коштів 
з інших 
джерел, 
грн. 

Власний 
внесок 

організації, 
грн. 

Загальна 
сума 

коштів на 
реалізацію 
проекту, 

грн. 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Розробка дизайну 

майданчика  та 
обладнання  

   Волонте-
рська 

робота 

 

2. Виготовлення 
проектно-
кошторисної 
документації 

   Волонте-
рська 

робота 

 

3. Оформлення, опис 
проекту та участь у 
конкурсі   

   Волонте-
рська 

робота 

 

4. Проведення робіт по 
підготовці території, 
монтаж пластикових 
газонних решіток  

   Волонте-
рська 

робота 

 
 
 
 

6. Земляні роботи на 
бетонування 
обладнання 

 5 000,00   5 000,00 

7. Виготовлення 
декоративних 
гойдалок  

 112 000,00   112 000,00 

 Виготовлення 
декоративних шаф 
для книжок 

 16 000,00   16 000,00 

8. Закупка решітки 
газонної пластикової 
зеленого кольору  

 36 900,00   36 900,00 

9. Транспортні витрати    Волонте-
рська 

робота 

 

10. Земляні роботи на 
бетонування 
обладнання 

 5 000,00   5 000,00 
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11. Роботи по 
озелененню, висадка 
кущів та квітів 

   Волонте-
рська 

робота 

 

12. Монтаж обладнання 
для кінотеатру 

 11 800,00   11 800,00 

13. Відкриття та 
презентація проекту 
із запрошенням 
гостей. 

   Волонте-
рська 

робота 

 

 ВСЬОГО: 186 700, 00 
грн. 

   186 700,00 
грн. 

 РАЗОМ: 186 700, 00 
грн. 

   186 700,00 
грн. 

 
5. Обґрунтування кількості послуг та товарів в проекті «Облаштування 
майданчику для вигулу собак»: Розробка дизайну майданчика та виготовлення 
проектно-кошторисної документації, участь та робота працівників ТОВ «АТМ 
ЮНІОН», ТОВ «МАТАТОС» з урахуванням діючих цін та тарифів: 
- Покупка пристію для фундаментів, 
- Виготовлення обладнання та монтаж – гойдалок та шаф для книжок, 
- Земляні роботи та бетонування обладнання, 
- Монтаж пластикових газонних решіток, 
- Транспортні витрати, 
- Роботи по озелененню. 
  
6. Перелік характеристик наявного матеріально – технічного та кадрового 
забезпечення органу самоорганізації населення «Будинковий комітет «Вулиця 
Ганни Ахматової, 41, 43»: керівник ОСН та персональний склад членів ОСН, 
мешканці та члени ВО «Свобода» – оформлення, опис проекту, участь у міському 
конкурсі, проведення робіт по підготовці території майданчика під монтаж 
обладнання та озеленення – висадка кущів та квітів, відкриття та презентація 
проекту із запрошенням гостей. 

 
 
Керівник ОСН «Будинковий комітет «Вулиця Ганни Ахматової, 41, 43» 
        
 
        ________              Бей Л. А. 
        (підпис)  (прізвище, ім’я, по-батькові) 
 
 
М.П. 
____ ________________2018 року 
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СТАТТЯ від ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІІ  
НАСЕЛЕННЯ «Будинковии  комітет 
«Вулиця Ганни Ахматової, 41, 43» 

З 2012 року член ОСН Чеботарьова Лариса Анатоліївна надавала 
пропозицію для конкурсу – облаштування футбольного поля на території 
ОСН.  Перед кожними виборами, були надані пропозиції для облаштування 
футбольного поля для наших  дітей. Було частково реалізовано на толоках 
ОСН:  виділення території, засипання ґрунтом – піску та встановлення воріт 
для гри у футбол. Але так і не було встановлення огородження цієї території і 
тому не могло йти про комфортність і безпечність футбольної гри для наших 
дітей.  

27.03.2017р. на планових зборах ОСН «Будинковий комітет «Вулиця 
Ганни Ахматової, 41, 43» (ПРОТОКОЛ № 45) було проголосоване за участь у 
КОНКУРСІ серед ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ у м. Києві з 
проектом «Встановлення огорожі на існуючому футбольному полі для дітей 
біля будинку № 43 по вул. Ганни Ахматової».  Актуальність цього проекту є 
забезпечення наших дітей, котрі проживають на території ОСН, комфортно 
займатися улюбленим видом спорту і кожного дня грати у дворі в футбол. 
Тому цей проект було підтримано конкурсною комісією для втілення 
пропозиції – огородження існуючого футбольного поля.  

Це вже ЧЕТВЕРТА ПЕРЕМОГА нашого ОСН у                                                       
міського конкурсу розвитку місцевого самоврядування (затверджено 
аплікативною формою проектів та програм, наказ Департаменту суспільних 
комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від  03 
квітня  2017  № 23).  

 В цьому році були зроблені роботи по I етапу (якій передбачає 
виконання робіт в обсязі 50% цих робіт) тобто половину огородження 
існуючого футбольного поля. Це відбулося у зв’язку з підняттям ціни на 
вироби конструкційні металеві та їхні частини. Комерційна пропозиція по 
конкурсу на час проведення 30.05.2017р. на все 100% огородження в жовтні 
за час проведення по програмі «PROZORRO» не відповідала Технічному 
опису предмету закупівлі та Тендерної документації конкурсу. Технічні, 
якісні характеристики предмета закупівлі не могли бути виконані якісно з 
хороших матеріалів із-за низької ціни пропозиції за результатами Аукціону з 



сумою 59`790.00 грн. з ПДВ і тому не відповідали 
встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого 
законодавства (державним стандартам (технічним умовам)). Бюджет проекту 
«Встановлення огорожі на існуючому футбольному поле для дітей біля 
будинку № 43 по вул. Ганни Ахматової» було розроблено до відповідності до 
форм бюджету за    2 - гою категорією фінансування конкурсу з чисельністю 
населення від 1200 до 5000 жителів у сумі до 60 000 грн.. Затверджених 
коштів по конкурсу не вистачало, щоб провезти якісно по технічним вимогам 
все огородження. Тому було прийнято рішення проводити роботи в II етапи  
в 2017-2018 рр.. 

 По програмі «PROZORRO» переміг ТОВ «АТМ ЮНІОН» ( директор 
Ющенко Олександр Анатолійович та Бекбулатов Тимур Викторович), котрий 
і був ВИКОНАВЦЕМ робіт. Виробник ТОВ «АТМ ЮНІОН» виготовив та 
встановив якісну огорожу на половині футбольного поля. Спеціалісти 
компанії показали себе професійно та відповідально. Вони мають власні 
виробничі потужності в м. Києві, які забезпечують оперативний випуск 
продукції заводської якості. Після виконання робіт монтажна бригада ТОВ 
«АТМ ЮНІОН» не залишили брухту та врахувала усі побажання ОСН. В 
період експлуатації виробів виготовлених ТОВ «АТМ ЮНІОН», компанія 
бере на себе гарантійні зобов’язання та технічний супровід протягом всього 
періоду експлуатації.  

 Друга частина огорожі буде подана у 2018 року як II етап цього 
проекту і після проходження у конкурсі розвитку місцевого самоврядування 
буде встановлена та реалізована. Цей проект надасть можливість не тільки 
комфортно грати нашим дітям у футбол, а і забезпечить безпечно  перебувати 
на дитячих майданчиках біля існуючого футбольного поля іншим дітей та 
дорослим, запобігне  травмуванню від м’яча під час гри з футболу.  А також 
дозволить уникнути пошкодження майна мешканців (автомобілів), так як 
футбольне поле знаходиться поруч з існуючими автостоянками.  

 Участь в конкурсах надає можливість органам самоорганізації 
населення на своїх територіях реалізувати дуже важливі пропозиції та ідеї 
своєї громади. 

30.11.2017р.       Автор статті  

         Керівник ОСН Бей Л.А. 

 

 



 

Фото до реалізації проекту, квітень 2017 року: 

 

Фото після реалізації проекту, грудень 2017 року: 

 

 









ПОГОДЖЕНО     ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням Конкурсної комісії    Наказом Департаменту суспільних 
міського конкурсу проектів    комунікацій виконавчого органу  
«Громадська перспектива:    Київської міської ради (Київської 
прозора влада та активна громада»   міської державної адміністрації)  
 
від 08 грудня 2017 року № 1            від 21 вересня 2017 року № 48/3055 
 

 
Форма довідки про надходження конкурсної пропозиції 

Видана   
     Бей Людмилі Анатоліївні 
     (прізвище, ім’я, по батькові) 

Органу самоорганізації населення «Будинковий комітет  
«Вулиця Ганни Ахматової, 41, 43» 

 (найменування інституту громадянського суспільства) 
 

1. Про те, що для участі у міському конкурсі проектів «Громадська 
перспектива: прозора влада та активна громада», отримано такі документи 
(оригінал та дві копії): 

 
1) заява про участь у міському конкурсі проектів «Громадська перспектива: 

прозора влада та активна громада»; 
2) копія Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб 

орган самоорганізації населення «Будинковий комітет «Вулиця Ганни 
Ахматової, 41, 43» Серія ААВ № 352602, копія Положення (Нова редакція) 
Про орган самоорганізації населення «Будинковий комітет «Вулиця Ганни 
Ахматової, 41, 43», Протокол № 43 від 26 листопада 2016 року; 

3) копія Рішення № 1626514601098 від 20.12.2016 року, що підтверджує 
включення ОСН «Будинковий комітет «Вулиця Ганни Ахматової, 41, 43» до 
Реєстру неприбуткових установ та організацій; 

4) опис проекту «Облаштування кінотеатру під відкритим небом» т кошторис 
витрат – Комерційна пропозиція №6 від Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АТМ ЮНІОН" необхідних для виконання проекту, 
установчі документи ТОВ "АТМ ЮНІОН", дозвіл на проект від КП «УЗН 
Дарницького району м. Києва» (оригінал і дві копії); 

5) інформацію про діяльність органу самоорганізації населення «Будинковий 
комітет «Вулиця Ганни Ахматової, 41, 43»; лист від Департаменту суспільних 
комунікацій про джерела фінансування ОСН «Будинковий комітет «Вулиця 
Ганни Ахматової, 41, 43» № 059-3440 від 21.11.2017 року; протоколи 
(рішення) органу самоорганізації населення «Будинковий комітет «Вулиця 
Ганни Ахматової, 41, 43» про визначення переможця аукціону №б/н від 
10.10.2016 року та №б/н від 24.10.2017 року, статті про досвід виконання 
проектів за останні два роки.  

Дата реєстрації заявки:_________________ 

Реєстраційний номер:__________________ 

Підпис та прізвище особи, що отримала документи __________________________ 




































