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Державне підприємство «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних 
представництв» (надалі - ДП«ГДІП») на Ваш запит від 19.02.2020 №0046 
повідомляє наступне.

Відповідно до Статуту ДП«ГДІП» виконує в установленному порядку 
передбачених міжнародними зобов'язаннями та чинним законодавством України 
заходів щодо розміщення та обслуговування дипломатичних представництв, 
консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій, представнитцв 
міжнародних міжурядових організацій та представництв іноземних організацій в 
Україні, а також обслуговування іхнього персоналу, сприяє у відродженні 
національної культури.

На підставі рішення Київської міської ради від 13.02.2020 №118/8288 
державному підприємству "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних 
представництв" надано земельні ділянки для експлуатації та обслуговування 
цілісного майнового комплексу, в тому числі для догляду за водними об'єктами, 
прибережними смугами, на вул. Труханівській, 1-Г, 1-Д, 1-Е у Дніпровському 
райні м. Києва.

На Трухановому острові (вул. Труханівська, 1-Г) розташовано структурний 
підрозділ ДП «ГДІП», на території якого постійно проводяться різноманітні 
спортивні та культурно-освітні заходи за участю дипломатів, членів їхніх родин 
та співробітників посольств. ДП«ГДІП» забезпечує організацію дозвілля 
представників дипломатичного корпусу і їхніх сімей. Важливою частиною 
дозвілля є художні майстер-класи, які є інструментом культурної дипломатії, адже 
у контекст вплетено історії та творчий шлях українських художників, 
популяризується українська культура, традиції і цінності серед іноземного 
співтовариства.

Формуванню позитивного іміджу столиці України, безумовно, сприяють 
велосипедні екскурсії, які стартують із вул. Труханівської, 1-Г, охоплюють
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околиці острова, Пішохідний міст, Колону Магдебурзького права, Марийський 
парк, МЗС України, Андріївську церкву, Михайлівський собор тощо. Ця екскурсія 
є авторською й розроблена у ДП «ГДІП» для дипломатичного корпусу.

Наявний інвентар поза вказаними напрямами дає можливість забезпечити 
активний відпочинок, а саме: катання на гольф-карі, електро- та звичайних 
велосипедах. Також до послуг гостей -  стрільба з лука, гра в дартс, шахи та 
«городки», палиці для скандинавського ходіння, різноманітні настільні ігри: 
аерохокей, пінг-понг і футбол. На території ДП "ГДІП" по вул. Труханівській 1-Г 
є стадіон зі спеціальним покриттям -  для футболу, мініфутболу, волейболу, 
баскетболу та великого тенісу. Посольства та міжнародні організації проводять 
для свого штату заходи з тимбілдінгу, пікніки, спортивні змагання й майстер- 
класи.

З метою створення належної інфраструктури, формування привабливого з 
туристичного погляду об’єкта, насиченого інформацією про Київ та його 
спортивні, історичні, туристичні й особливо дипломатичні можливості, на 
зазначеній території передбачається облаштування карти з інтерактивним 
екраном, який дозволить розширити інформаційний спектр карти. Просторові 
дані, призначені для створення карти, розміщені на спеціально обладнаному 
майданчику під відкритим небом, розміром 32 на 17 метрів.

На карті буде позначено й описано 575 об’єктів, зокрема дипломатичні 
установи, міжнародні організації, державні структури, навчальні й освітні 
заклади, заклади культури, культові споруди, пам’ятки архітектури, пам’ятники, 
мости, парки і сквери, станції метрополітену, готелі, торгові центри, спортивні 
об’єкти. Також нанесено каскад островів, про які не лише іноземці, а й кияни 
мало знають: острів Великий, Венеційський (Гідропарк), Долобецький, Малий, 
Міжмостовий, Муромець, Труханів, Чічінь. Позначено об’єкти гідрографії: річки, 
протоки й затоки -  Бобрівня, Венеційська протока, Десенка (Чорторий), 
Дніпровська затока, Берковщина, Верблюд, Вовкувата, Десенка, Собаче Гирло, 
Матвіївська, озера Андріївське, Бабине, Берізка, Йорданське, Кирилівське, 
Кільнище, Малинівка тощо.

Після облаштування карти Труханового острова її майданчик, крім 
перелічених можливостей, буде використовуватися для проведення різних 
культурних заходів, майстер-класів, квестів із дипломатами і членами їхніх сімей.
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