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Громадс bKoi Ради при I-o;roc iТвськiй райо rr lriй
в Micтi Кисвi державнiй адмiнiстрацiТ

03040, м. КиТв, пр-т ГOлOсiТвський. 42 к25> сiчня 2018 poKv

Присутнi 21 член ГромалськоТ Ради.

I-олова l-ромадсьКоТ РадИ IОрчеlrко Олсксандр Миколайович оголосив про наявltiсть кворуму
tta засiланнi i оголосив проект порядку:

1. Вибори секретаря Грома2lськоi Ради
2. Звiт контроJIьних комiсiй I-ромадськоТ Рали
з. ВстановленI{я знаку пiшохiдного переходу Ila розi вулиць l_{имба:riв Яр та олега

коtttового
4. Ремонту мiхtдворового проТзду за адресою l-олосiiвський проспект, 9l
5. ЩодО ознаК порушеtlНя чинногО законолавСтва та необхiдностi вжиття заходiв

рсагуваннЯ. щOдО припиненНя зниtrlеtlНя зеленоТ зони, волойм та поча,[ку будiвниuтва

в рекреачiйнiй зонi Теремки-2 у Го.1IосiТвському районi MicTa Кисва

6. НЬсанкцiонована стоянка авr,омобiлiв бiля l,оспir,алкl Ilрикорllонrtих вiйськ по в},.ltиtti

Ягiлнiй.5t]
1. Замiна членiв Громадськоi Рали згiлllо ухваJlених рiшеtlь ГромадськоТ Ради

8. Рiзне

Слухали: IОрченко Олсксандра МиколайовиI{а, котриЙ запроrIону]]ав в:]яти проскт порядку

,rtеtIного за основч i tlрого.ltосvвати в ltiлtlму.

['олосували: За 20. Проти - 0. Утримачись - 0

Ухвалили: Затвердити порядок lIенний

1. Rибори секретаря ГромадськоТ Ради
2. Звiт контрольних комiсiй ГромадськоТ Ради
3. Встановлення зt{аку rliшохi:ll-tого переходу на розi вуJIиIIь I{имба;riв Яр та O:teI'a

Кошового
Репtсlнту мiж.,{воровоl,о проТзл} за а2]ресою ГолосiТвський проспект, 91

tI]оло ознак tIорушення чин[IоI,о законолавства та необхiдностi вжиття заходiв

реагування. Iцодо припиненIlя зниIIIення зелсноТ зоIIи, водойм та початкУ бУлiвниrtтва
в рекреачiйнiй зонi Теремки-2 у Го:rосiTвськомy районi MicTa Кисва
НссанкцiоноваIIа стоянка автомобiлiв бi"пя госпiтацю прикордоItних вiйськ tIo вулиlli
Ягiднiй. 58

]. Замiна члснiв ГромадськоТ Рали згiдllо ухвапеIlих рiшtень ГромалськоТ Ради
8. Рiзне

Розглядали l питання tlорядку денного: Вибори секретаря l'ромадськоТ Рали

Слухали: Юрченко Олександра МикопайоRича

Запропонува.ци: Обрати секретарсм ГромадськоТ Рали при Го:tосiТвськiй райоrrrriй в MicTi

Кисвi дерrкавнiй адмirriстраrtiТ В},тке Сергiя Вiта;liйовича

4.

5.

6.



Голосува"uи: За- 19. Проти 0, Утрима;tись- 1

Ухвалили:Обрати секретарем I'ромадськоТ Ради при Голосiiвськiй районнiй в MicTi Кисвi
дер}кавнiй адмiнiстрачii Вутке Сергiя Вiтапiйови ча

Розг"rrядали 2 пиr,анIIя порядку денного: Звiт конlрольних комiсiй I'ромалськоi Ради

Слухали: Юрченко Олександра Мико:tайовича, JIеон,гьсва IBaHa Валентиновича

ЗаIlропонували: Взя,ги до вiдома i за,гвердити звi,ги KoHTpo:tbIloT KoMiciT з IlитаIlь MicIleBo1-o
самоврядування. засобiв масовоТ iнформашii. iнформачiйноТ полiтики, зв'я:]кiв з
громадськiсть. та ОСН; KotrTpo.;tbHoi KoMiciT з lIиl,ань rlротидtii коругrцiТ, сtliвlIраrцi з

rIравоохоронними органами, rIравопорядку; Коtrтрольноi'комiсiТ з питань землекорисl,ування,
архiтектури, будiвниIIтва. транспорту та зв'язку, КоtlтролыlоТ KoMiciT з питань благоустрою.
торгiвлi та пiдприемництва ГромадськоТ Ради при I'олосiiвськiй районrriй в MicTi Киевi
державнiй адмiнiстрацiТ.

Голосували: За - 20" Проти 0, Утримались _- 0.

Ухва;tи;lи:Взя,l,и 71о Bi.,1oMa i затверllиr,и звiти КонтрольноТ KoMiciT з питсltlll мiсllсвого
самоврядування. засобiв масовоТ iнформацii, iнформацiйrrоТ ttо:tiтики, :]в'язкiв з

громадськiсть. та ОСН; Контрольноi KoMicii з питань протилii корупчii, clliBtlpaui з

правоохороI{ними оргаIlами, правопорядку, КонтрольноТ KoMiciT з питань землекорисl,уваI{ня.
архiтектури, будiвництва. транспорту та зв'язку; KoHTpo.1tbHoT KoMiciT з питань благоустрою,
тopr-iB.lri та пiлllрисмltиI(гl]а ['рома.,цсt,коТ Рали Ilри Голосiiвськiй райоrrrliй в MicTi Кисвi
дерrкавнiй адмi н iс,граrцiТ.

Розr,"цядали 3 питаrrня порядку деtIIIого: Встановлення знаку tliпlохiдного IIсреходу на розi
вулиць IJимбапiв Яр та Олега Кошового

С"rlухали: Юрченко олександра Миколайовича, Литвинчук А;Iлу BiKTopiBHy, Манько Андрiя
Анатолiйовича. Леонl,ь€ва IBaHa Валснтиновича

l}аПРОПОнУваJIи: Звернlrтися ло голови llocTiйrroT KoMiciT КиТвськоТ MicbKoT ради з питань
транспорту" зв'я:зку та реклами Окопttого О:lексiя IОрiйовича щоло об.ltаш,гування
пiшtохiдноТ зоllи (l,poTyapy) вздовж однiсТ з вулиць, заборони стихiйтtого IIаркування та
благоус,грою вiдповiдноТ територiТ.
Формування тексту звернення доручити IJyTKe Сергiю,

[-олосували: За - 20. Проти - 0. Утримапись 0.

Ухва"llи.rIи:1 . Зверну,гися ло l IостiйноТ KoMicii КиТвсl,коТ MicbKoT ра/lи з пиl,itllь ,грансtlорl 
у.

зв'язку та реклами Окопного Олексiя IОрiйовича шодо облаштуваtrttя гtiшохiдноi зони
(тротуару) вздовж одrriсi з вуjlиIlь. заборони стихiйного Ilаркування та благоустрою
вiдповiдноТ територiТ.
2. Формування тексту звернення доручити Ву,гке Сергiю.

Розl,;tядали 4 пиr,анtIя порядку ленного: Ремонту мiлtдворового проТзд} за аi{ресою
ГолосiТвський просгtект, 9 l



Слухали: IОрченко Олександра Мико:tайовиI{а. Та,гарqуц-l-рiфанову lIата;liю Мико;tаiвtlу,
Манько Андрiя Ана,го.ltiйовича

Запропонували: Звернугися до ГолосiТвськоТ районноТ в MicTi Кисвi дерiкавноТ а:tмiнiс,грацiI
щодо можливос,I,i lIрове2lення peмoIITy мiждворового проТзду за адресою Го.ltосiТвський
проспект 91

Го.rlосува.rlи: За 20. Проти - 0, Утримались - 0.

Ухвалили:Зверну,гися до ГолосiiвськоТ райоrrноТ в MicTi Кисвi державноi алмiнiстрацiТ щодtl
мояtJlиI]остi проведення peмoIll,y мiяtдворового проТзлу за адресою l-олосiТвський проспект
9l

Розr,лядали 5 питання поряllку деIltlого: Щоло ознак порушеItl]я чинного законодавства 1,а

tлеобхiдностi вжи,гтя заходiв реагування, tцодо IIрипинення зниIцення зе.ltеtlоТ зони, водойм та
початку булiвниu,гва в рекреацiйнiй зонi 'Герепtки-2 

у ГолосiТвському районi MicTa Кисва

Слухали: К)рченко Олександра Мико:lайовича. CcMcttoBy Алiну

ЗаrlропонувАли: 1.Звернутись до opl,aHiB виконавчоТ в.цали з вимогою перевiрити законнiс,гь
та зафiксувати факти поруtпення цiлого ряду норм при знишеннi зелених насаджень,
зведеннi паркану та проектуваннi булiвничтва на земельнiй дiлянцi, що обмеrкена вулицями
Ломоносова, Василя Касiяна та Маршала Консва, за кадастровим номером
8000000000:79:428 :002 1 .

2. Звернутись /lo органiв виконавчоТ влади з вимоI,ою перевiрити законнiсть та

зафiксувати факти порушlення цi.ttого ряду HopNI l1ри зIiиlllеннi зе.itс,них IIасаджень та волойм
при провеленнi будiвництва на земеJlьнiй дiлянlti, tцо обмехtеIIа вулицями Академiка
I]iльямса. Маршала Консва. за каластровим номером 8000000000:79:364:061 та кадастровому
кварталу 79:429.
3. Звернутись до оргаIIiв виконав.lоТ вJtали з вимогоIо перевiрити законнiсть укладення
lоговору оренди земельноТ дi.llянки. заресстроваrrий IЬловtlим уllрав;lirllтям земельних
pccypciB виконавчого органу КиiвськоТ Micl,KoT ра.ли вiл 27.03.2006р. N"79-6-00З95 з TOI]
(1'MO кJliко-Хо:rдiнг> (СДРПОУ 16З07284), а також дотримаlltlя оренларем його умtlв
(зокрема. сплату орендних п:tатехtiв. дотримаI{Ilя цiльовоt,о IIризIIачення. дотримання норм
Водного кодексу) на виIцевказаних дiлянках.
4. Звернутись до opI,aHiB викоtrавчоi влади з вимогою розiрвати !оговiр оренди
земельноТ дiлянки. заре€стрований Головним управлiнням земельних pecypciB виконавчого
органу КиТвськоТ мiськоi рали вiл 27 .0З.2006р. J\b79-6-00395 з 'l'OB кТМО <Лiко-Холдiнг>
(СЛРПОУ 16307284) на пiдставi статей 141, 143 Земельного кодексу УкраТни.
5. Зверtlутись до органiв викоrtавчоТ влади та вiдповiдних органiзаLliй та органiв з

вимогоIо забороrlити з[IиIцення зелених насаджень, во,,lойм на тсриторiТ на вказаних
земельн их дi:tянках,I а новс будi вниltтво багатоповерхових булинкi в.

6. Посприяти у захистi основоположних IIрав,tа свобол лIолиIIи i громадянина, не

допусти,ги (попередити) Тх поруIпення, забезпечити дотримання iншими суб'сктами прав
.jIюдини,гаукраТнського народу в цi.ltому, ttерелба.rеtlих ст. 1З, l6,41,50 КонституцiiУкраiлrи
та ittttlими нормативно-правовими актами Llинного законодавства.
]. Звернутись до правоохороItItих opl,aHiB з мегоIо перевiрки llаявtlостi коруrtrtiйних
зtз'язкiв та пiдкуп1, службових (tlосалових) осiб :] N,,IeTolo о,гримання локl,меtlтiв tta

булiвrrиu,гво. якi rIорушують виN{оги LIиllIIого IIриролоохоронного. мiстобулiвного ,га iнlIIого
законодавства.
8. Звернутись до органiв виконавчоТ влади з вимогою про вIIессння до об'сктiв
природно-заповiдного фонду Парк "Терсмки" (вздовrк cTaBKiB NN 1. 2,З,р. Нивка) 10,6 га



житловий масив Теремки-2 згiдtло iз Рiшеrrням КИТВСЬКОi MICЬKOT РАДИ Х сесiя lV
скликання вiд 19 липня 2005 року N 806/3381 кПро затвер/tження Програми розвитку зелеltоТ

зони м. Кисва до 20l0 року та KoHIleпItiT формува11}lя зсJIс}Iих I{асаджень в чентральнiй
час,гинi MicTa>, Ilривелен}rя цiсТ територiТ у вiдrrовiлносr,i до мiстобулiвноi,га iншоТ
документацiТ ( паспортизацiТ територiТ парку. волойм. встановлсння мсж та iHrrrc) та заборона
IIроведення будь-якоТ господарськоI лiя:rьностi, яка нс вiltповiдас функцiональному
призначенню територii.
9. Органiзувати (посrrрияти в органiзаrlii) заходiв (акчiй. круглих столiв. тошtо) iз
за,rученням громадськостi. фахiвttiв, eKctlcpTiB та прсдставникiв вiдпоrзiдних opI,aHiB з шtcTolo

розробки заходiв для збереження та вiлнов.гtення рекреаItiйноТ зеленоТ зони та волойм на
lJи щсвказаl I их зсмс.JI ьн их лi.,tя н ках.
10. f,оручити головi ГромадськоТ Ради Юрчеllку ОлексаrIдру спiлыtо з профiльними
комiсiями ['ромадськоТ Ради, ексrlертами та представItиками громади пiдготувати вiдповiднi
звернення.

Го.rrосували: За - 20. Проти - 0, Утримались - 0.

Ухва;rили:

розr,"rrядали б питання порядку денного: Несанкцiонована стоя}lка автомобiлiв бiля
госпiталtо прикордоIlлtих вiйськ по вулицi Яr,iднiй. 58

Сл_чхали: Юрчеtlко О.тlексанлра Мико.llайоt]ича. f{енисенко J[юдми.llу. Манько Андрiя
Анатолiйовича. JIеонть€ва IBaHa I]аIентиновича

ЗапропонуваJIи: f]оручити контрольнiй KoMiciT з питань землекористування, архiтектури.
булiвничтва, транспорту,га зв'язку лоопраIIювати питання

Голосували: За - 20, Проти * 0, Утримались - 0.

Ухва.llили:/{оручити контрольнiй KoMiciT з питанI) землекористуваtIня, архiтектури"
булiвниltтва, траIIспорту та зв'язку лоопрацювати питання

Питаtrня 7 i 8 порядку деIlного переIlосяться на HacTyllrle засiдаrlllя Громадськоi Рали
при ГолосiТвськiй районнiй в MicTi Кисвi державнiй адмiнiстраrцiТ

Юрченко Олександр N'Iиколайович

Секретар ГромадськоТ Ради \


