
Щорічно у Вінниці насаджують 
молоді дерева. Вони з ’являються 
на вулицях і проспектах, шкільних 
подвір’ях, у скверах. Цього року 
комунальники висадили клени на 
вулицях Данила Нечая (89) і Пи
рогова (55), а в середмісті -  сім 
лип та одну сакуру. Ще чотири ка- 
тальпи зростатимуть на Замковій 
горі. Нові дерева прикрасили та
кож вулиці Замостянську та При
вокзальну.

Саджанці висаджують як після 
проведення реконструкції тери
торії, так і для підсилення наявно
го озеленення. Директор 
таменту комунального господар 
ства та благоустрою міської ради 
Юрій Семенюк розповів, що у 
Вінниці озеленення проводять згі
дно з обов’язковими вимогами 
вуличної посадки дерев і чагарни
ків на території громади. Напри
клад, при висаджуванні кленів на 
вулиці Пирогова саджанці вже 
мали сформовану кореневу сис
тему. їм понад 10 років, висота 
кленів від 4,5 до 6 метрів, обхват 
стовбура не менше 12 сантимет
рів. Такі саджанці добре 
сять погодні умови, вони 
ваються у 95 %.

Важливо, що у Вінниці під час 
висадки дерев додають спеціальні 
кульки гідрогелю для затримання 
вологи, а також стимулятори рос
ту. Як оозповідає заступниая ди-

ціна
5 грн

листопада.
2021

відзначають 20 листопада, відбувся онлайн- 
форум, організований Дитячим фондом ООН 
(ЮНІСЕФ), за участі представників громад з 
усього світу. На ньому нагородили переможців 
Міжнародної премії ЮНІСЕФ Cities inspire 
Awards-2021. З промовою до учасників форуму 
звернувся вінницький міський голова Сергій 
Моргунов, який представляв Україну.

Сергій Моргунов поділився 
досвідом впровадження іннова
ційних проектів у сфері молоді
жної політики.

Щороку у місті проводять 
конкурси: «Бюджет шкільних 
проектів» та конкурс учнівських 
екологічних ініціатив «Ековек- 
тор». Переможці отримують фі
нансування з бюджету громади 
на реалізацію своїх ідей. Саме 
«Бюджет шкільних проектів» 
став найкращим у світі прикла
дом залучення дітей до місько-

го врятування. Завдяки цьому 
конкурсу у 2019 році Вінниця 
першою в Україні здобула пре
стижну міжнародну премію 
Child Friendly Cities Inspire 
Awards серед найбільш дружніх 
до дітей міст у світі.

— Наше місто має слоган 
«Місто ідей». І добре, що кон
курс «Бюджет шкільних проек
тів» став стимулом для різних 
ідей саме в учнівському середо
вищі. Школярі відчули свою ва
жливість і відповідальність за

Прибиш, це сприяє приживлюва
ності саджанців. Для кращого по
ливу біля дерева монтують спеці
альну трубу, через яку вода одра
зу потрапляє до коріння.

Молоді клени на вулиці Дани
ла Нечая висадили після реконс
трукції магістралі. Замкову гору 
прикрасили бігнонієвидні каталь- 
пи. На вулиці Соборній посадили 
сім лип і сакуру, на Замостянсь- 
кій -  гостролисті кленів, а на При
вокзальній -  п’ять саджанців го
робини.

Цього року році висаджували 
й кущі (біля міської клінічної лікарні 
№ 3, що на вулиці Маяковського) 
-  тут посадили 80 кущів спіреї.

Наталка ТЕРЕН

ОГОЛОШЕННЯ
Згідно з розпорядженням місь

кого голови від 15.11.2021 р. 
№ 177-р 14 сесія Вінницької місь
кої ради 8 скликання відбудеться 
26 листопада 2021 року о 10:00  
год. в залі засідань міської ради.

На розгляд сесії виносяться 
наступні питання:

•  Про затвердження Програ
ми державного моніторингу у га
лузі охорони атмосферного пові
тря агломерації «Вінниця» на 
'2021-2025 роки;

* Про звіт щодо виконання 
бюджету Вінницької міської тери
торіальної громади за 9 місяців 
2021 року;

•  Про затвердження « Програ
ми соціального захисту сімей з - 
дітьми, які о пинились у складних 
життєвих обставинах, та дітей -  
сиріт, дітей, позбавлених батьків
ського піклування, у Вінницькій 
міській територіальній громаді на 
2022-2024 роки;

*  Про хід виконання «Програ
ми розвитку органів самооргані
зації населення м.Вінниці на 2017- 
2021 роки» у 2021 році та затвер
дження «Програми розвитку орга
нів самоорганізації населення Він
ницької міської територіальної 
громади на 2022-2026 роки»

та інші питання життєдіяльності 
міської територіальної громади.

20217298316 
. (реєстраційний номер справи 

* про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля
Повідомляємо про початок гро

мадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля плано
ваної діяльності, зазначеної у 
пункті 1 цього оголошення, з ме- 
трю виявлення, збирання та вра
хування зауважень і пропозицій 
громадськості до планованої дія
льності.

1.Планована діяльність
Планована діяльність передба

чає полив багаторічних наса
джень на площі 53,46 га на орен
дованих землях за межами насе
леного пункт с. Шура-Копіївська, 
Тульчинського району, Вінницької 
області. Спосіб поливу -  краплин
не зрошення, під час якого засто
совується модульний спосіб водо- 
розподілу. Орієнтовна протяжність 
поливного трубопровіду марки 
\Zardit 16 мм 36 т ії 2,1 л/год 0,6 м 
-106500 м, площа брутто -  37,46 
га, площа нетто з насадженнями

-  33,98 га; марки Dripnet PC 16009 
16 мм 36 mil 2 л/год 0,6 м - 47000 
м, площа брутто -  16,00 га, пло
ща нетто з насадженнями -  14,90 
га. Метод полягає в подачі води 
дрібними порціями безпосеред
ньо до коріння. Річна потреба у 
воді -  62,045 м3. На питні і сані
тарно-гігієнічні потреби -  1,048 
мЗ/рік; на виробничі потреби - 
9,197 мЗ/рік; на зрошення -  51,8 
мЗ/рік. Максимальна кількість 
працюючих - 25 чол., з них 10 - 
залучено сезонно на збір урожаю.

2. Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО «ДРУЖБА -  ВМ»
Код ЄДРПОУ 00414262
Юридична адреса: 23622, Він

ницька обл., Тульчинський р-н, 
село Шура-Копіївська, ВУЛИЦЯ 
ШЕВЧЕНКА, будинок 74.

3. Уповноважений орган, 
який забезпечує проведення 
громадського обговорення

Управління розвитку територій 
та інфраструктури Вінницької об
ласної державної адміністрації: 
21021, м. Вінниця, вул. В. Пори- 
ка, 29, тел. (0432) 43-74-08, еле
ктронна пошта uprter@vin.gov.ua.

Контактна особа: Лісовенко 
Олена Віталіївна.

лізовано вже 52 такі ініціативи 
за рахунок бюджету громади, — 
зазначив у відеозверненні він
ницький міський голова.

Вінниця стала учасником 
глобальної ініціативи Дитячого 
фонду ООН (ЮНІСЕФ) «Гро
мада, дружня до дітей та молоді» 
три роки тому. 5 жовтня 2018 
року підписали Меморандум 
про наміри та взаємодію між 
представництвом Дитячого фо
нду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні 
й Вінницькою міською радою. 
11 грудня 2018 року у Києві на 
Всеукраїнському форумі, орга
нізованому ЮНІСЕФ в Україні, 
Вінниця стала кандидатом на 
статус «Громади, дружньої до 
.дітей та молоді».

— Для нашої команди важ
лива співпраця з ЮНІСЕФ та 
участь в глобальній ініціативі

4. Процедура прийняття рі
шення про провадження плано
ваної діяльності та орган, який 
розглядатиме результати оцін
ки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства 
рішенням про провадження даної 
планованої діяльності буде:

- Дозвіл на початок виконання 
будівельних робіт ДАБІ України 
згідно ст. 37 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяль
ності»;

- Висновок з оцінки впливу на 
довкілля, що видається Управлін
ням розвитку територій та інфра
структури Вінницької обласної 
державної адміністрації на підставі 
Закону України «Про оцінку впли
ву на довкілля»

5. Строки, тривалість та по
рядок громадського обговорен
ня звіту з оцінки впливу на до
вкілля, включаючи інформацію 
про час і місце усіх запланова
них громадських слухань.

Тривалість громадського обго
ворення становить 25 робочих 
днів (не менше 25, але не більше 
35 робочих днів) з моменту офі
ційного опублікування цього ого
лошення (зазначається у назві 
оголошення) та надання громад-

\ч р и т а д а ,  д и  д і л с и  ііх
молоді». Юні вінничани повинні 
мати комфортні та сприятливі 
умови для свого розвитку. Разом 
з молодцю ми втілюємо в життя 
потрібні зміни. І сподіваємося, 
що вже цього року Вінниця здо
буде офшдйний статус «Громади, 
дружньої до дітей та молоді» від 
Дитячого фонду ООН, — додав 
Сергій Моргунов.

Нагадаємо, що 9 листопада у 
Вінницькій міській раді відбула
ся зустріч представників ЮНІ
СЕФ з міським головою і Коор
динаційною радою з реалізації 
Ініціативи «Громада, дружня до 
дітей та молоді». Обговорювали 
плани подальшої співпраці і пе
рспективи надання Вінниці офі
ційного статусу громади, друж
ньої до дітей та молоді.

Ольга ГУСАК

ськості доступу до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої дода
ткової інформації, визначеної су
б’єктом господарювання, що пе
редається для видачі висновку з 
оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку гро
мадського обговорення громадсь
кість має право подавати будь-які 
зауваження або пропозиції, які, на 
її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх об
ґрунтування. Зауваження та про
позиції можуть подаватися в пись
мовій формі (у тому числі в елект
ронному вигляді) та усно під час 
громадських слухань із внесенням 
до протоколу громадських слу
хань. Пропозиції, надані після 
встановленого строку, не розгля
даються.

Тимчасово, на період дії та в 
межах території карантину, вста
новленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання по
ширенню на території України го
строї респіраторної хвороби 
(СОУЮ-19), спричиненої корона 
вірусом 5АРЗ-СоУ-2, до повного 
його скасування та протягом ЗО
днів з дня скасування ,--------
карантину, громадські І 5 стор .у  
слухання не прово-

mailto:uprter@vin.gov.ua


гогТрїїГ” № 46 ВЛАДА І ГРОМАДА ІІІІІ1 З

НА ВАРТІ 
ІНТЕРЕСІВ 
ГРОМАДИ

виробничої практики для студентів Він
ницьких вищих навчальних закладів.

Загальні результати р о б о т  ЬЗТ«Муігіцітальна варта» ВМР 
Розглянуто звернень

Рік 2013
>01.10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2920 2021

267 і 976 і 1732 2134 2607 13502 1 3574 1 3455 і 2500
•іаі-адаиро<іг«шуі»: 20747

Кількість переифок. наданих приписів, складених протоколів

Комунальне підприємство «Муніципальна ва
рта» Вінницької міської ради докладає зусиль для 
збереження порядку та чистоти на території Він
ницької міської територіальної громади, адже її

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення

Попередня реєстрація жителів Вінницької міської 
територіальної громади, які бажають взяти участь у 

громадських слуханнях щодо обговорення містобудівної 
документації — «Детального плану території 

обмеженої вулицями Гонти, Айвазовського та межею 
промислових територій (проектна дорога)»

З метою встановлення орієнтовної кількості учасників 
громадських слухань задля визначення місця проведення 
заходу з дотриманням карантинних обмежень, попередня 
реєстрація жителів Вінницької міської територіальної гро
мади, які бажають взяти участь у вищезазначених громад
ських слуханнях здійснюється за допомогою Google Фо
рми за посиланням: https://u.to/Rr7CGv\^eKTpOHHOio по
штою: info@vmr.gov.uai3 зазначенням прізвища, ім’я, по ба
тькові, місця проживання та контактного номера телефону 
і за телефоном: 59-51-55.

Повідомлення про оприлюднення проекту 
документа державного планування та звіту 

про стратегічну екологічну оцінку

Відповідно до ст. 5, ст 12 Закону України «Про страте
гічну екологічну оцінку», Вінницька міська рада повідомляє 
про оприлюднення проекту документу державного плану
вання та звіту про стратегічну екологічну оцінку документу 
державного планування (Далі -  Звіт) «Програма економіч
ного і соціального розвитку Вінницької міської територіа
льної громади на 2022 рік».

Основною метою розроблення “Програми економічно
го і соціального розвитку Вінницької міської територіаль
ної громади на 2022 рік”(далі -  ПЕСР-2022)є збереження 
та закріплення досягнутих показників економічного розви
тку та соціального захисту населення шляхом забезпечен
ня економічного зростання, орієнтацією- на інноваційний 
розвиток реального сектору економіки, покращення біз
нес середовища та стабільне функціонування всіх сфер 
життєзабезпечення населених пунктів Вінницької міської 
об’єднаної територіальної громади.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження 
ПЕСР-2022 - Вінницька міська рада.

Дата початку процедури громадського обговорення 
Звіту 22.11.2021 р. Термін процедури громадського обго-

Попередня реєстрація здійснюватиметься протягом 10 
календарних днів з моменту оприлюднення повідомлення 
про початок реєстрації (до Обвересня 2021 року).

Організатором громадського обговорення визначений 
департамент правової політики та якості Вінницької місь
кої ради.

Замовником виготовлення документації є департамент 
архітектури та містобудування Вінницької міської ради. 
Розробник -  МКП «Вінницький муніципальний центр міс
тобудування і архітектури».

З основними техніко-економічними показниками дета
льного плану території, графічними матеріалами та додат
ковою інформацією можна ознайомитись в департаменті 
архітектури та містобудування в робочі дні (з 16.00 до 17.00 
години, к. 8), за адресою: м. Вінниця, вул. Пушкіна, 38.

Дата час та місце проведення громадських слухань бу
дуть повідомлені додатково.

Департамент правової політики 
та якості Вінницької міської ради

22.12.2021 р.
Процедура громадських обговорень відбувається шля

хом надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі 
в електронному вигляді).

Орган, від якого можна отримати інформацію та адре
су, за якою можна ознайомитися з проектом ПЕСР-2022, 
Звітом та екологічною інформацією, у тому числі пов’яза
ною зі здоров’ям населення, що стосується ПЕСР-2022 - 
Вінницька міська рада.

Орган, до якого подаються зауваження - Департамент 
економіки і інвестицій Вінницької міської ради, 21050., м. 
Вінниця, вул. Соборна, 59,тел. (0432)59-50-46, e-mail: dei 
@vmr.gov.ua.

Строки подання зауважень і пропозицій -  30 днів з дати 
початку процедури громадського обговорення, тобто з
22.11.2021 р по 22.12.2021 р.

Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому 
числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується 
ПЕСР-2022 -  Вінницька міська рада.

Необхідність проведення транскордонних консультацій 
щодо проекту ПЕСР-2022 відсутня.

Звіт про стратегічну екологічну оцінну ПЕСР-2022 доступ
ний за посиланням на офіційному сайті Вінницької міської ради 
-  https://www.vmr.gov.ua у розділі «Оголошення».

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення громадського обговорення 

щодо містобудівної документації -  «Детального 
плану території, обмеженої в у л и ц я м и  К н я з ів  Кооїа-

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення громадського обговорення 

щодо містобудівної документації:
. .к а п .* .-..«

ворення становить ЗО днів, тобто з 22.11.2021 р по

ниці -  це її візитівка як європейського міста з 
сучасною інфраструктурою та комфортом. Завдя
ки наполегливій співпраці між жителями міста і 
працівниками підприємства ми можемо з упев
неністю констатувати, що наше місто є справді 
комфортним і сприятливим для життя. І це неод
норазово підтверджують підсумкові рейтинги 
України та зарубіжжя.

Екологічність і розвиток благоустрою міста є ва
жливим напрямком роботи «Муніципальної вар
ти». Протидія спалюванню рослинних відходів, об
стеження водних об’єктів для запобігання потра
пляння у води небажаних шкідливих речовин і 
сміття, створення комфортних та екологічних, 
естетичних умов для жителів є пріоритетними на
прямками роботи.

Для всіх жителів Вінницької-територіальної гро
мади важливо відчувати та спостерігати за тим, 
як наше прекрасне місто озеленюється, стає на- 
правду прекрасним. Ми долучаємося до всіх но
вих екологічних ініціатив Вінницької міської ради, 
зважаємо й на світові тенденції загалом. У цьому 
напрямку також докладаємо максимум зусиль для 
досягнення якнайкращого результату.

Працівники Муніципальної варти постійно про
водять роз’яснювальні бесіди з жителями міста 
щодо доцільності сортування сміття, запобігання 
та уникнення забруднень будь-якого характеру, що 
тягне за собою негативний вплив на екологічну 
ситуацію в місті та його візуальне спотворення.

Інформацію надав начальник 
КП «Муніципальна варта» BMP 

Віталій ЧИГУР

та Вишенька в м. Вінниці»"

З метою залучення представників громадськості до 
розгляду містобудівної документації -  «Детального плану 
території, обмеженої вулицями Князів Коріатовичів, Родіо- 
на Скалецького, р. Південний Буг та Вишенька в м. Вінни
ці»,розпочинається громадське обговорення.

Громадське обговорення ініційоване відповідно до рі
шення Вінницької міської ради від 25.06.2021 № 506Про 
розроблення містобудівної документації -  детальних пла
нів територій. ,

Організатором громадського обговорення визначений 
департамент правової політики та якості Вінницької місь
кої ради.

Замовником виготовлення документації є департамент 
архітектури та містобудування Вінницької міської ради. 
Розробник -  МКП «Вінницький муніципальний центр міс
тобудування і архітектури».

З основними техніко-економічними показниками дета
льного плану території, графічними матеріалами та додат
ковою інформацією можна ознайомитись в департаменті 
архітектури та містобудування в робочі дні (з 16.00 до 17.00 
години, к. 8), за адресою: м. Вінниця, вул. Пушкіна, 38 до 
ІЗгрудня 2021 року включно.

Відповідальні особи щодо розгляду пропозицій -  пра
цівники Відділу просторового розвитку департаменту ар
хітектури та містобудування, тел. 67-22-76.

Пропозиції та зауваження приймаються у письмовій 
формі департаментом правової політики та якості Вінни
цької міської ради за адресою: м. Вінниця, вул.Соборна 
59, каб. 710, тел. 59-51-55, 59-51-59, або за допомогою 
електронної пошти: info@vmr.gov.иадо 13  грудня2021 
року включно. У повідомленнях вказуються прізвища, імена, 
по батькові, місце проживання та ставиться особистий під
пис фізичної особи. Юридичні особи подають пропозиції 
із зазначенням найменування та місцезнаходження юри
дичної особи. Анонімні пропозиції не розглядаються.

Громадське обговорення триватиме протягом 1 місяця 
з моменту опублікування даного оголошення.

Департамент правової політики 
та якості Вінницької міської ради

території А  мікрорайону в  м. Вінниці»

З метою залучення представників громадськості до 
розгляду містобудівної документації — «Коригування дета
льного плану забудови території X мікрорайону в м; Він
ниці» розпочинається громадське обговорення.

Громадське обговорення ініційоване відповідно до рі
шення Вінницької міської від 24.12.2020 № 132 «Про роз
роблення містобудівної документації».

Організатором громадського обговорення визначений 
департамент правової політики та якості Вінницької місь
кої ради.

Замовником виготовлення документації є департамент 
архітектури та містобудування Вінницької міської ради.

З основними техніко-економічними показниками, гра
фічними матеріалами та додатковою інформацією можна 
ознайомитись в департаменті архітектури та містобудуван
ня в робочі дні (з 16.00 до 17.00 години, к.8), за адресою: 
м. Вінниця, вул.Пушкіна, 38 до 20 грудня 2021 року вклю
чно.

Відповідальні особи щодо розгляду пропозицій -  пра
цівники Відділу просторового розвитку департаменту ар
хітектури та містобудування, тел. 67-22-76.

Пропозиції та зауваження приймаються у письмовій 
формі департаментом правової політики та якості Вінни
цької міської ради за адресою: м. Вінниця, вул.Соборна, 
59, каб. 710, тел. 5 9 -51 -5 5 , 59 -51 -5 9 , або за допомогою 
електронної пошти: info@vmr.gov.ua 20 грудня 2021 року. 
У повідомленнях вказуються прізвища, імена, по батькові, 
місце проживання та ставиться особистий підпис фізичної 
особи. Юридичні особи подають пропозиції із зазначен
ням найменування та місцезнаходження юридичної особи. 
Анонімні пропозиції не розглядаються.

Громадське обговорення триватиме протягом 1 місяця 
з моменту опублікування даного оголошення.

Департамент правової політики 
та якості міської ради
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