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Костянтин Богатов народився 30 жовтня 1971 року в м. Певеці. У 1994 році 

закінчив обліково-фінансовий факультет Донецького державного 

університету, отримав диплом економіста з відзнакою. По закінченню 

університету пройшов за конкурсом в відділ капітального будівництва Першого 

Українського Міжнародного Банку, в якому за 10 років пройшов шлях від 

спеціаліста відділу до керівника Департаменту розвитку головного офісу банку. 

З 2005 року проживає в м. Києві. 

З  2006 р. до цього часу – співзасновник та директор Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Аванті – Девелопмент».  

З 2011 р. до цього часу – співзасновник та керуючий партнер Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Салікс Енерджі».  

З 2013 р. до цього часу – співзасновник та член правління Біоенергетичної 

асоціації України. Активно відстоює ідеї енергонезалежності України та 

альтернативної енергетики. В рамках асоціації бере участь у розробці 

законопроектів, одна з ідей вже реалізована в постановах Кабінету Міністрів 

України, які відкрили для приватних інвесторів ринок виробництва тепла з 

альтернативного палива. 



 

Волонтер і учасник Майдану. З 2014 року активно займається громадською 

діяльністю, створив з однодумцями Громадську організацію «Громадський рух 

«Почайна», основним завданням якої є відродження та збереження історичної 

спадщини Київської Русі. 

 

В 2015 році був обраний депутатом Київської міської ради. Наразі є членом 

депутатської групи «Київська команда» у Київраді. Безпартійний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ВСТУП 

 

Виконання повноважень депутата Київської міської ради, що, відповідно до 

законодавства України, здійснюється на громадських засадах, можна умовно 

розділити на наступні три напрями: 

 

1. Підтримка постійного зв’язку з громадою й допомога в захисті їх законних 

прав та інтересів. 

2. Участь в роботі Київської міської ради, її органах та робочих групах. 

3. Участь у нормотворчій діяльності Київської міської ради. 

 

Всі напрямки роботи є рівноцінними, тому активна робота депутата на всіх 

вказаних ділянках однаково важлива для громади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Підтримка зв’язку з громадою й допомога в захисті їх законних прав 

та інтересів 

 

Даний напрям виконання повноважень депутата Київської міської ради 

реалізовувався Костянтином Богатовим шляхом поєднання наступних способів: 

 

- Проведення прийому громадян. 

З метою підтримки постійного зв’язку із виборцями та вчасного реагування на 

потреби й проблеми мешканців Оболонського району, Костянтином  

Богатовим, відразу після набуття повноважень депутата міської ради, було 

організовано постійно працюючу громадську приймальню.  В 2018 році було 

проведено понад 20 прийомів громадян, індивідуальних та колективних 

зустрічей з мешканцями.  

 

Крім того, в громадській приймальні постійно надається безкоштовна первинна 

юридична консультація для мешканців Оболонського району, які потребують 

юридичної допомоги в розв’язанні проблемних питань в сфері житлово-

комунального господарства, сімейних відносин та інших сферах життя людей. 

 

На основі отриманої від громадян і громадських організацій інформації, їх 

скарг і пропозицій, було підготовлено направлено 172 депутатських 

звернення, адресованих до структурних підрозділів Київської міської 

державної адміністрації, районних у місті Києві державних адміністрацій, 

комунальних підприємств, установ та організацій, з вимогами щодо усунення 

недоліків у міському адмініструванні, надання киянам якісних комунальних 

послуг, утримання в належному стані об’єктів житлового фонду та 

благоустрою, ефективного використання бюджетних коштів, вдосконалення та 

зміни існуючих правил і процедур. 



 

 

 

 

Інформація для запису на депутатський прийом: 

 

Адреса громадської приймальні: вул. Йорданська, 7а, м. Київ 

Години проведення депутатських 

прийомів: 

1-а та 3-я п’ятниця місяця, 14:00-

18:00 

Телефон для довідок: (044) 426-43-69, (096) 299-02-58 

 

- Вирішення соціально-економічних проблем громадян: 

 

З метою вирішення соціально-економічних проблем громадян Костянтином 

Богатовим були використані кошти, які передбачаються депутатам за 

Програмою вирішення депутатами Київради соціально-економічних проблем, 

виконання передвиборних програм та доручень виборців за такими 

напрямками: 

- грошова матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення, 

яка була надана 144 особам на загальну суму 332 095, 65 грн.; 

- проведення культурно-театрального конгресу «АРТ Братислава» з метою 

популяризації кінотеатру «Братислава» в якості нового арт-простору на 

Оболоні на загальну суму 100 000 грн.; 

- придбання мольбертів для Дитячого оздоровчо-екологічного центру 

Оболонського району за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 32-В, на загальну 

суму 42 374,25 грн.; 

- облаштування дитячого ігрового майданчику за адресою: просп. Героїв 

Сталінграда, 20, на загальну суму 99 100 грн.. 

 

Крім зазначеного вище, завдяки зверненням Костянтина Богатова до 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та постійної комісії 

Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та 



 

паливно-енергетичного комплексу, будинок 37 по проспекту Героїв 

Сталінграда було внесено до адресного переліку об’єктів для виконання робіт з 

капітального ремонту в 2018 році, затвердженого розпорядженням від 

31.01.2018р. №40 Оболонської районної державної адміністрації та були 

виділені необхідні кошти на капітальний ремонт сходових клітин й асфальтного 

покриття прибудинкової території. 

 

- Підтримка та реалізація місцевих громадських ініціатив та проектів: 

1.Розгляд проекту детального  плану  території в межах вул. Північна, просп. 

Оболонський, вул. Прирічна, просп. Героїв Сталінграду, Маршала 

Малиновського у Оболонському районі м. Києва. 

В січні 2018 року Департаментом містобудування та архітектури виконавчого 

органу КМР (КМДА) було оголошено про проведення громадських слухань 

проекту детального плану території в межах вул. Північна, просп. 

Оболонський, вул. Прирічна, просп. Героїв Сталінграду, Маршала 

Малиновського у Оболонському районі м. Києва (ДПТ).   

26 січня 2018 року за ініціативою Костянтина Богатова в Оболонській районній 

в м. Києві державній адміністрації було проведено громадське обговорення 

проекту ДПТ з метою інформування місцевих жителів щодо проблемних 

питань даного проекту та роз’яснення процедури подачі зауважень. На 

сьогоднішній день ДПТ пропонує надмірне ущільнення  забудови – понад 300 

тис. кв. м. нового житла та повне ігнорування зношених мереж та 

інфраструктури. 

Під час проведення громадських слухань місцеві жителі подали до 

Департаменту містобудування та архітектури декілька сотень зауважень, 

зазначивши, що у ДПТ не враховано потреб місцевих мешканців та 

особливостей території.  На жаль, тільки одиниці з наданих зауважень було 

враховано. Більше того, вже після  проведення громадських слухань в проект 

ДПТ було внесено  нову забудову,  яку  громадськість не бачила та не 

погоджувала під час їх офіційного проведення. 



 

Щоб виправдати тотальну забудову, розробник ДПТ (Комунальна організація 

виконавчого органу КМР (КМДА)  «Інститут Генерального плану м. Києва») 

зазначає про повне забезпечення навчальними місцями в дошкільних 

навчальних закладах та школах. А насправді ж наразі існує значний їх дефіцит 

по всьому району, що підтверджено офіційною відповіддю на депутатське 

звернення Костянтина Богатова від Управління освіти Оболонської районної в 

м. Києві державної адміністрації.  

Дане питання є резонансним ще і тому, що є реальні підстави вважати, що під 

час підготовки проекту ДПТ до розгляду відбулася фальсифікація документів. 

05 грудня поточного року на засіданні КМР з питань дотримання законності, 

правопорядку та запобігання корупції розглядалося питання щодо дотримання 

вимог законодавства під час підготовки та розгляду даного ДПТ. 

За результатами розгляду було вирішено звернутися до Департаменту захисту 

економіки Національної поліції України з проханням перевірити факти та за 

наявності ознак злочину внести відомості до ЄРДР та почати досудове 

розслідування кримінального провадження щодо ймовірно незаконних дій осіб, 

причетних до підготовки проектів рішень про затвердження ДПТ. 

Також, проект ДПТ, який наразі знаходиться на розгляді Київської міської 

ради, не відповідає введеному в дію 12.11.2018р. Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку», адже не містить Звіту про стратегічну 

екологічну оцінку, який мав пройти встановлену законом процедуру, що 

включає в себе два громадських обговорення та консультації із відповідним 

підрозділом з питань охорони навколишнього природного середовища та з 

питань охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації. Отже, на 

сьогоднішній день залишаються відкритими питання щодо наявності ознак 

підроблення, невідповідності проекту ДПТ чинному законодавству 

та  інтересам місцевих мешканців загалом. 

 

2. Створення громадсько-культурного центру в кінотеатрі «Братислава». 

Наразі в Оболонському районі існує гостра потреба у створенні сучасного 

громадсько-культурного центру, який задовольняв би  потребу місцевих 



 

жителів в культурному розвитку, адже в районі майже відсутні заклади 

культури, які б задовольняли ці потреби.  

Ідеальною базою для його створення є кінотеатр «Братислава», долю якого 

було вирішено місцевими жителями минулого року під час проведення 

загальноміських громадських слухань з питань щодо можливих напрямів 

використання приміщень будівлі кінотеатру «Братислава»  (вул. О. Архипенка, 

5). Саме в цей день громада Оболонського району своїм голосуванням 

переконливо довела, що потребує створення сучасного громадсько-культурного 

центру на Оболоні. 

За сприяння Костянтина Богатова у 2018 році з метою перетворення кінотеатру 

«Братислава» в сучасний громадсько-культурний центр було зроблено декілька 

вагомих кроків:  

- у бюджеті м. Києва на 2018 рік було передбачено 1 млн. грн. на 

проектування капітального ремонту будівлі кінотеатру «Братислава» та 

наразі вже завершено розробку проекту  для здійснення капітального 

ремонту будівлі та внутрішніх приміщень кінотеатру «Братислава»;  

- у бюджеті м. Києва на 2019 рік було передбачено 5 млн. грн. для 

безпосереднього початку робіт з капітального ремонту будівлі та 

внутрішніх приміщень кінотеатру «Братислава»;  

- з метою популяризації кінотеатру «Братислава» в якості нового арт-

простору на Оболоні, було проведено низку культурних заходів, серед 

яких: фотовиставка «Воїни», що була присвячена українським 

військовим, що брали участь в антитерористичній операції на сході 

країни; вистави незалежного «Дикого театру», дитячі вистави театру 

«Сонечко», вистави театральної лабораторії «Мій дах» та Театру сучасної 

драми і комедії; кінопокази короткометражних стрічок українських 

кінорежисерів, які були зняті за останні три-чотири роки; літературні 

перформанси та ін.. 

Новий  центр покликаний об’єднати всі напрямки сучасної культури (кіно, 

театр, образотворче мистецтво, музику, літературу) та сформувати 

постійнодіючий майданчик для локальної громадської активності, такої як: 



 

громадські слухання, обговорення нагальних соціально значущих питань, 

виступи громадських активістів, розвиток громадянської грамотності. 

 

3. Захист 16 га землі на березі Дніпра від забудовника. 

 

Земельна ділянка площею 16,44 га (кадастровий номер: 

8000000000:78:215:0084) по вулиці Прирічній в Оболонському районі міста 

Києва знаходиться на березі Дніпра між двома затоками Собаче Гирло та 

Оболонь і є ласим шматком для будь-якого забудовника. І дана земельна 

ділянка була об’єктом договору оренди від 28.03.2008 року за №78-6-00528, 

укладеного між Київською міською радою та Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Архітектурно-будівельний альянс» на підставі рішення 

Київської міської ради від 01.10.2007р. № 433/3267 «Про передачу товариству з 

обмеженою відповідальністю «Архітектурно-будівельний альянс» земельної 

ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового, соціально-

побутового, торговельно-розважального, культурного, готельно-офісного, 

спортивно-оздоровчого комплексу на вул. Прирічній у Оболонському районі м. 

Києва». Однак, дана земельна ділянка завжди перебувала під пильною увагою 

громади Оболонського району, яка виступала проти зведення на земельній 

ділянці чергового житлового комплексу та бажала бачити там паркову зону для 

відпочинку.  

Товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-будівельний альянс» 

надіслало до Департаменту земельних ресурсів лист від 06 листопада 2017 року 

№6/11, в якому висловило бажання скористатись переважним правом на 

поновлення договору оренди земельної ділянки, передбаченого земельним 

кодексом України. Департамент земельних ресурсів відповідно до своїх 

повноважень мав підготувати відповідний проект рішення або про відмову в 

його поновленні або про поновлення, виходячи із того чи виконувались умови 

договору та чи дотримувався орендар земельного законодавства.  

Однак тогочасним керівництвом належних дій не було зроблено, про що 

Костянтин Богатов дізнався з офіційної відповіді Департаменту земельних 



 

ресурсів. Виходячи з цього, існувала велика загроза автоматичного поновлення 

договору оренди земельної ділянки ще на 10 років, проти чого виступали 

місцеві мешканці. У зв’язку із цим командою Костянтина Богатова у мінімальні 

строки підготовлений проект рішення «Про відмову в поновленні договору 

оренди земельної ділянки від 28.03.2008 №78-6-00528, укладеного між 

Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 

«Архітектурно-будівельний альянс» для будівництва, експлуатації та 

обслуговування житлового, соціально-побутового, торговельно-розважального, 

культурного, готельно-офісного, спортивно-оздоровчого комплексу на вул. 

Прирічній в Оболонському районі міста Києва», який був зареєстрований в 

Київській міській раді 20.03.2018р. з метою унеможливлення поновлення 

договору та початку будівництва на даній земельній ділянці. 

Зважаючи на суспільний резонанс та завдячуючи спільній роботі Костянтина 

Богатова та Тетяни Меліхової протягом всього трьох днів проект рішення був 

розглянутий та погоджений постійною комісією Київської міської ради з 

питань містобудування, архітектури та землекористування, управлінням 

правового забезпечення Київської міської ради з рекомендаціями та включений 

як невідкладний до порядку денного пленарного засідання 22.03.2018р.. 

Дане рішення було підтримано більшістю депутатів Київської міської ради, які 

зрозуміли суспільну важливість даного питання. 

 

4. Ліквідація екологічно-забруднюючої діяльності асфальтного заводу 

Комунального підприємства «Автодорсервіс». 

 

За своєю основною діяльністю КП «Автодорсервіс» займається регенерацією 

асфальтобетону після розбирання покриттів, що здійснюється на асфальтному 

заводі за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 16, у результаті чого отримує 

асфальтобетонну суміш та чорний щебінь. Як наслідок такої діяльності 

спричиняються викиди забруднюючих речовин і у повітрі фіксується 

перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих газів.  



 

За офіційними даними Комунальне підприємство «Автодорсервіс» щорічно 

приймає близько 30 тисяч тонн старого асфальту.  Переробка старого 

асфальтобетону в асфальт марки МБ здійснюється установкою по переробці 

старого асфальтобетону (УПСА) . Установка введена в експлуатацію в 1982 

році і з того часу жодних капітальних ремонтів чи суттєвих модернізацій 

установки не було проведено. 

Питанням щодо екологічно-забруднюючої діяльності асфльтного заводу КП 

«Автодорсервіс» Костянтин Богатов почав займатися два роки тому, у зв’язку із 

почастішанням звернень від мешканців Оболонського району зі скаргами на 

діяльність підприємства, наслідком якої є погіршення екологічного стану 

району та самопочуття людей. 

Завдяки ініціативі Костянтина Богатова у поточному 2018 році питання 

забруднення атмосферного повітря внаслідок діяльності Комунального 

підприємства «Автодорсервіс» розглядалося на засіданнях громадської ради 

при Міністерстві екології та природних ресурсів України, постійної 

комісії  Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами, а також 

на нарадах за участю керівництва та/або представників Департаменту 

транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) (надалі по тексту – Департамент 

транспортної інфраструктури),  Комунальної  корпорації  «Київавтодор»,  

Державної екологічної інспекції у м. Києві, Управління екології та природних 

ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), Оболонської районної в м. Києві державної 

адміністрації та Комунального підприємства «Автодорсервіс». 

15 жовтня 2018 року у Комунального підприємства «Автодорсервіс» 

закінчилася дія дозволу на викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами, а отже асфальтний завод припинив свою 

екологічно-забруднюючу діяльність.  

 

5. Перейменування станції Київського метрополітену «Петрівка» на станцію 

«Почайна». 



 

 

Цього року урочисто завершився процес перейменування станції Київського 

метрополітену «Петрівка» на станцію «Почайна». 26 жовтня 2018 року на 

колійній стіні «Почайни» було встановлено нову назву станції.  

Перейменування  станції Київського метрополітену «Петрівка» на станцію 

«Почайна» було ініційоване Костянтином Богатовим наприкінці 2016 року. 

Громадські обговорення відповідної пропозиції відбувалися з 1 березня до 1 

травня 2017 року. До голосування долучилися 1932 особи. 73% із них 

підтримали перейменування.  

Метою даного перейменування було повернення на карту Києва історичного 

топоніму. Почайна – топонім, який існував на цій території тисячі років, тому 

його повернення у повсякденний вжиток несе історичний сакральний зміст для 

всіх киян.  

 

5. Збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі. 

 

Разом з громадськими активістами Костянтин Богатов продовжує 

відстоювати  захист історико-культурної спадщини на Поштовій площі. 29 

листопада 2018 року  завдяки активній позиції громади Київська міська рада 

підтримала у другому читанні Проект рішення «Про припинення 

інвестиційного договору № 050-13/і/124 від 17.04.2013 «Про будівництво 

об’єкта багатофункціонального призначення та комплексного благоустрою 

скверу на Поштовій площі окремою чергою будівництва у складі проекту 

«Реконструкція транспортної розв’язки на Поштовій площі у Подільському 

районі». 

Відтак, інвестиційний договір, який передбачав будівництво підземного 

торгівельно-розважального центру  на Поштовій площі м. Києва припинив 

існування в своїй чинній редакції. Тепер він має бути або скасований, або 

змінений.  

Зважаючи на важливість археологічної пам’ятки, виявленої у ході 

археологічних досліджень на Поштовій площі у місті Києві, а саме артефактів, 



 

які стосуються найдавніших сторінок історії України: Хрещення Київської Русі, 

дипломатичної місії княгині Ольги до Візантії, функціонування міжнародного 

торгового шляху «з варяг у греки», внесеної до Державного реєстру нерухомих 

пам’яток України як пам’ятка археології місцевого значення «Ділянка 

прибережного міського кварталу Середньовічного Києва», пріоритетним 

завданням є збереження об’єктів історико-культурної спадщини на Поштовій 

площі у м. Києві з подальшим створенням  Національного музею «Центр 

Середньовічного Міста». 

 

6. Допомога в організації та проведенні міжнародної конференції «Поштова 

площа у Києві: історичний та культурний вимір» 

 

05 вересня 2018 року за сприяння Міністерства культури України 

та  Міністерства закордонних справ України на території 

Національного заповідника «Софія Київська»  відбулася  конференція 

«Поштова площа у Києві: історичний та культурний вимір» в рамках Форуму 

«Історія. Цінності. Державність». 

Під час даного заходу було виведено на новий рівень професійне та 

конструктивне обговорення з усіма зацікавленими сторонами щодо створення 

Національного музею на Поштовій площі, відновлення історичної пам’яті щодо 

цього місця, пов’язаного із багатьма літописними подіями часів хрещення 

Київської Русі-України.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sophiya.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=17&Itemid=118


 

 

2. Участь в роботі Київської міської ради, її органах та робочих групах 

 

Участь в пленарних засіданнях Київської міської ради: 

 

Починаючи з 01 грудня 2017 року до 01 грудня 2018 року загалом було 

проведено 18 пленарних засідань Київської міської ради, на яких було 

розглянуто понад 2500 питань порядку денного. На пленарних засіданнях 

Київської міської ради Костянтин Богатов багаторазово виступав під час 

розгляду депутатами конкретних питань порядку денного, представляючи 

інтереси громади та спонукаючи колег віддавати чи не віддавати свій голос за 

проекти рішень. Голосував виключно в інтересах громади Оболонського 

району та загалом міста Києва.  

З результатами голосування по всіх питаннях порядків денних пленарних 

засідань бажаючі можуть ознайомитись на сайті Київської міської ради у 

відповідному розділі. 

 

Участь в  засіданнях постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу: 

 

Рішенням Київської міської ради Костянтина Богатова було призначено до 

складу постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального 

господарства та паливно-енергетичного комплексу, яка є постійнодіючим 

органом Київської міської ради. Починаючи з 01 грудня 2017 року до 01 грудня 

2018 року за активної участі Костянтина Богатова було проведено 30 засідань 

постійної комісії. З матеріалами роботи комісій та протоколами засідань всі 

охочі можуть детально ознайомитися на сайті Київської міської ради у 

відповідному розділі. 

В роботі комісії Костянтин Богатов відстоював ідеї та рішення, які були 

спрямовані на підтримку ОСББ; контролював з іншими членами комісії 

http://kmr.gov.ua/uk/result_golosuvanya
http://kmr.gov.ua/uk/comisii/29/zasidannya


 

реалізацію програм енергоефективності; здійснював детальну перевірку питань 

та рішень, які виносилися на розгляд комісії. 

В 2018 році Костянтин Богатов в роботі постійної комісії приділив особливу 

увагу таким питанням:  

– затоплення археологічних знахідок на місці розкопок Поштової площі, 

допомагав активістам виявити та ліквідувати причини затоплення, шляхом 

спільного обстеження разом із ПАТ «Київводоканал» прилеглих інженерних 

комунікацій; 

– повернення в управління містом теплоенергетичного комплексу від ПАТ 

«Київенерго», детально вивчав ситуацію та всі проекти рішення, пов’язані з 

даним питанням, в тому числі рішень, що стосуються Комунального 

підприємства «Київтеплоенерго», якому було передано комплекс; 

– експлуатація полігон твердих побутових відходів №5 у с. Підгірці 

Обухівського району Київської області, здійснював постійний моніторинг 

ситуації, допомагав громаді та її представникам в комунікації з представниками 

місцевої влади Києва, забезпечував їх участь в засіданні постійної комісії під 

час розгляду проекту рішення «Про додаткові заходи, спрямовані на вирішення 

проблемних питань, пов’язаних із експлуатацією полігону твердих побутових 

відходів №5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області, та його 

закриття», та допоміг знайти консенсус в даному питанні. 

 

Участь в засіданнях робочих груп та комісій: 

 

Костянтин Богатов залучався до складу робочих груп, що утворювалися з 

метою доопрацювання важливих проектів рішень Київської міської ради, а 

також для реагування на найгостріші соціальні проблеми, а саме: 

– робоча група для вирішення критичної ситуації із забезпечення гарячою 

водою мешканців Оболонського району міста Києва. Ця робоча група була 

створена на початку 2018 року, її очолив Костянтин Богатов. В результаті 

декількох засідань, в тому числі і виїзного, був складений звіт та представлений 

постійній комісією Київської міської ради з питань житлово-комунального 



 

господарства та паливно-енергетичного комплексу 19.02.2018р., на основі якого 

постійною комісією було вирішено рекомендувати Департаменту житлово-

комунальної інфраструктури провести оцінку можливості та вартості: заміни 

котла (теплообмінника) в Центральному тепловому пункті №84 (в дворі 

будинку за адресою проспект Оболонський 36А), а також трубопроводів 

гарячого водопостачання, що ведуть від нього до житлових будинків; 

встановлення індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках за 

адресами: проспект Оболонський 36, 36А, 38, 38А, 40, 40А, вулиця Героїв 

Дніпра 30, 32Г; 

– робоча група для напрацювання пропозицій по запобіганню в 

майбутньому затоплення археологічних розкопок на Поштовій площі. Створена 

робоча група була на вимогу  Костянтина Богатова та громадських активістів 

восени 2018 року і є діючою на сьогоднішній день з метою швидкого 

реагування в разі повторного залиття, адже археологічні знахідки та сама 

місцевість  потребують особливої уваги та охорони зі сторони місцевої влади 

під час історичного процесу присвоєння Поштовій площі статусу пам’ятки 

Національного значення, відповідно до Постанови Верховної Ради України 

«Про збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі у місті 

Києві» від 05.07.2018р.; 

–  робоча група з відбору проектів розвитку для формування проекту 

Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва 

до 2025 року. Костянтин Богатов приймав участь у засіданнях третьої  секції 

робочої групи «Житлово-комунальне господарство. Транспорт. Публічний 

простір» та розглядав й надавав оцінку запропонованим до розгляду проектам; 

– комісія з проведення інвентаризації майна комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, переданого ПАТ «Київенерго». Дана 

комісія була створена Розпорядженням виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.12.2017р. №1693. 

Костянтин Богатов не був членом даної групи, однак приймав участь у її 

засіданнях та відстоював інтереси громади міста Києва, виступав проти 

визнання комісією поліпшень теплоенергетичного комплексу та проти виплати 



 

будь-яких компенсацій ПАТ «Київенерго», адже дане підприємство будучи 

фактично монополістом в місті Києві на ринку надання послуг з постачання 

теплоенергії та гарячої води привів дане господарство у відверто неприйнятний 

стан; 

– комісія з вирішення проблемних питань, пов’язаних з експлуатацією 

полігону твердих побутових відходів № 5 у с. Підгірці Обухівського району 

Київської області. Костянтин Богатов постійно приймає участь у засіданнях 

комісії та відстоює інтереси громади з рекультивації полігону й побудови 

сучасного екологічного сміттєпереробного заводу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Участь у нормотворчій діяльності Київської міської ради 

 

Участь у нормотворчій діяльності Київської міської ради є однією із 

найважливіших складових діяльності депутата, адже є одним із основних 

засобів для захисту прав та реалізації інтересів громади. Не менш важливим в 

даному процесі є моніторинг виконання прийнятих рішень з метою їх 

повноцінного втілення у життя. 

З ініціативи Костянтина Богатова у співавторстві з іншими депутатами, 

Київською міською радою були прийняті такі рішення: 

 

– Рішення Київської міської ради від 08.02.2018р. № 6/4070 «Про 

створення комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа «МАЯК ОБОЛОНІ» (спільно з депутатом Старостенко Г.В.). На 

виконання вказаного рішення Департаментом молоді та спортом було 

проведено конкурс по відбору кандидатур на заміщення вакантної посади 

директора КДЮСШ «Маяк Оболоні», за результатами якого 16.08.2018р. 

кращим претендентом було визначено Касацьку Тетяну Євгенівну. 18.09.2018р. 

було зареєстровано юридичну особу КДЮСШ «Маяк Оболоні». 

Протягом всього 2018 року Костянтином Богатовим проводились неодноразові 

зустрічі з керівництвом Департаменту молоді та спорту, першими 

заступниками Київського міського голови, громадськими активістами та 

представниками ГО «Товариство спортсменів-ветеранів вітрильного спорту» та 

ГО «Товариство сприяння розвитку вітрильного спорту» з метою створення 

спортивної школи і юридично і фактично, що передбачає визначення місця для 

тренувань спортсменів з веслувального слалому на існуючому майновому 

комплексі по вулиці Прирічній, 30-А, яке знаходиться на мальовничому березі 

Дніпра. На сьогоднішній день даний майновий комплекс зайнятий приватною 



 

спортивною школою, власники якої пов’язані з будівельними компаніями і які 

довели її до майже повного занепаду;   

– Рішення Київської міської ради від 22.03.2018р. №395/4459 «Про відмову 

в поновленні договору оренди земельної ділянки від 28.03.2008 №78-6-00528, 

укладеного між Київською міською радою та товариством з обмеженою 

відповідальністю «Архітектурно-будівельний альянс» для будівництва, 

експлуатації та обслуговування житлового, соціально-побутового, торговельно-

розважального, культурного, готельно-офісного, спортивно-оздоровчого 

комплексу на вул. Прирічній в Оболонському районі міста Києва» (спільно з 

депутатом Меліховою Т.І.). 

На виконання рішення Київської міської ради від 01.10.2007р. № 433/3267«Про 

передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-

будівельний альянс» земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 

обслуговування житлового, соціально-побутового, торговельно-

розважального,культурного, готельно-офісного, спортивно-оздоровчого 

комплексу на вул. Прирічній у Оболонському районі м. Києва» між Київською 

міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-

будівельний альянс» був укладений договір оренди земельної ділянки від 

28.03.2008 року за№78-6-00528. Об’єктом договору була земельна ділянка 

площею 16,44 га (кадастровий номер: 8000000000:78:215:0084) на вулиці 

Прирічній в Оболонському районі міста Києва. 

Дія даного договору закінчувалась 28.03.2018 р., тому з метою унеможливлення 

поновлення договору оренди земельної ділянки на березі Дніпра по мовчазній 

згоді та створення можливості в подальшому здійснити заходи з благоустрою 

парку на ній, було прийнято дане рішення. 

 

Пріоритети на 2019 рік: 

 

1.  Підтримка зв’язку з громадою міста Києва, розгляд пропозицій, заяв і скарг 

громадян, реалізація спільних проектів з громадою та підтримка громадських 



 

активістів у всіх діях, що направлені на збереження Поштової площі та 

знайдених під час розкопок артефактів як місця, пов’язаного з літописними 

подіями хрещення киян в річці Почайна. 

2. Робота в постійній комісія Київської міської ради з питань житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, з особливою 

увагою на поліпшенні та розвитку теплоенергетичного господарства міста 

Києва. 

 

3. Продовження реалізації розпочатих проектів: 

 

 проектування та створення парку культури та відпочинку «Парк 

Почайна»; 

 проведення капітального ремонту кінотеатру «Братислава» задля 

створення культурно-громадського простору «Братислава» в 

Оболонському районі; 

 постійний моніторинг ситуації з асфальтним заводом КП 

«Автодорсервіс» в Оболонському районі, недопущення надання нового 

дозволу на викиди забруднюючих речовин без здійснення модернізації 

застарілого обладнання; 

  фактичне створення Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 

«Маяк Оболоні» комунального підпорядкування, збереження осередку 

розвитку олімпійського виду спорту – веслувального слалому, 

забезпечення повноцінної матеріально-технічної бази для подальшого 

розвиту. 


