
Протокол ЛЪ 5

засiдання Громадськоi ради при Святошинськiй

районнiй в MicTi Киевi державцiй адмiнiстрацii (далi - ГР)

Мiсце проведення : актова з€ша Святошинсъкоi РДА

Щата проведен пяз 29.1 1.2017 р.

Час проведення: 17:00.

Присутнi: члени ГР в кiлькостi 18 осiб.

Порrдок денний

1. ОбГОВОрення звернень щодо недопущення знищення парку-пам'ятки
СаДОВО-Паркового мистецтва "Юнiсть" у Святошинському районi м. Кисва.

2. Щодо усунення перешкод, якi заважають проiЪду транспорту
дорогами заг€Lпьного користування ("yn. Фадеева, вул. Павленка, вул. I.
Федька, вул. В. Наумовича, вул. О. Береста) у Святошинському районi м.
Киева.

3. Рiзне.

Голосyвали: ((за) - одноголосно.
Вирiшили: Затвердити запропонований порядок денний та

продовжити роботу у вiдповiдностi до нього.

по першомy питанпю:

Слyхали: Нiкульшина Д.О., голову ГР, який зачитав звернення
МеШКанцiв Святошинського району м. Кисва щодо необхiдностi обговорення

РеКОНСТрУкцii та недопущення знищення парку-пам'ятки садово-паркового
мистецтва <Юнiсть> у Святошинському районi м. Кисва.

Нiкульшин Щ.О. запропонував звернутися до !епартаменту земельних
pecypciB К1\4ДА з метою одержаннrI iнформацii про проведену роботу та
вЖитi Заходи Щепартаментом земельних pecypciB щодо виконання рiшення
КиiвськоТ мiськоI ради вiд 10.11.2016 року М326/1330 <Про врегулювання
питання про використання земельноТ дiлянки площею 1,004 га на вул.
Володимира Покотила (Картвелiшвiлi), б у Святошинському районi м. Киева



згiдно з договором, укладеним мiж КиТвсъкою мiською радою та ТОВ
<<Кiмет-плюс) вiд 04.08.2004 Jф 75-6-00130>.

(за) - 16
<<проти>> - 0
((утрим€Lltись>>- 0.

Вирiшили: звернутися до !епартаменту земельних pecypciB К}rIЩА з
метою одержання iнформацiТ про проведену роботу та вжитi заходи
Щепартаментом земельних pecypciB щодо виконання рiшення Киiвськоi
MicbKoi ради вiд 10. 1 1 .2016 року J\Ъ326l1330.

Нiкульшин Д.О. ,urrpo.rorryBaB звернутися до .Щепартаменту
мiстобулування та архiтектури КМДА з метою одержання iнформацiТ чи
видавапися Мiстобудiвнi умови та обмеження по парку-пам'ятки садово-
паркового мистецтва <<Юнiсть>> у Святошинському районi м. Киева та на якiй
пiдставi, а також, iнформацiя щодо розроблення та затвердженнlI проекту

реконструкцl1 парку.

голосували:
<<за>> - t7
<<проти>> - 0
(утримzLлись>>- 0.

Нiкульшин Щ.О. запропонував звернутися до Святошинськоi районноi в
м. Киевi державноi адмiнiстрацii щодо обговорення реконструкцiТ парку.

Виступили: член ГР Рибаченко Т.П., заступники голови ГР Агеев А.О.,
Прент С.В. щодо цiеТ пропозицii.

Пiсля виступiв Нiкульшин Д.О. запропонував звернутися до
СвятошинськоТ РДА щодо необхiдностi повторного проведення публiчного
обговорення tlpoeкTy реконструкцii парку <<Юнiсть>> у Святошинському
районi iз залученням та напежним iнформуванням |ромадсъкостi.



по дрyгомч питанню:
слухали; Нiкулъшина д.о., який зачитав звернення мешканки

м. Кисва Т.Андрiйчук, яка просить сприяння ГР щодо ycyHeHHJ{ перешкод,

якi заважають проiЭду транспорту дсрогами загалъного користування (вул.

Фадесва, вул. ПаЪленка, вул. L Федька, вул. В. Наумовича, вул. О. Береста) у
Святошинському районi м. Кисва.

Попередньо члени ГР, а саме: Нiкульшин Д.о., Шсвченко О,В., Сова

с.м., Гринь о.в виiждх<али за вказаними адресами та дiйсно виявили

перешкоди на дорогах загального користування у виглядi бетонних

буiiвельниХ блокiц якi, очевидно самовiльно встановленi (фото розданi
членам ГР).

Вистчпили: застугIники голови гр Агесв д.о., Сова с,м,,
запропонували звернутися до компетентних органiв державноi влади, а саме:

Управлiння патрульноi полiцii N{. Киева, Головного управлiння дснс
укратни у м. Кисвi, Киiъськоi pticbkoT державноi адмiнiстрацii з метою

органiзацii та вiдновлення дорожнього руху дорогами загального

*Ър".rуu ання (вул. Фадсева, вул. Павленка, вул. I. Федька, вул. в.
Наумовича, вул. О. Береста) у Святошинському районi м. Кисва.

Пропозицii були пiдтриманi.
голосyвали:
<за> - 17
<проти> - 0
(утримаJIисъ>- 0.

Вирiшилш: звер}rутися до Управлiннri патрулъноТ полiцii м. Кисва,

Головного y.rpuuni"r" ДСНС Украiни у м. Кисвi, КиТвськоi мiсъкоТ державноТ

адмiнiстрацiт З метою органiзацiт та вiдновлення дорожнього руху дорогами

загального користуuu""" (вул. Фадееьа, вул. Павленка, вул. I. Федька, вул, В,

Наумовича, вул. О. Береста) у Святошинському районi м,. Киева.

По третьому питанню:
слпiчrr", H*up.nnu C.I., якиЙ зазначив, що при формуванпi

Iнiцiативноi фуrr" з пiдготовки установчих зборiв для формування складу

громадсЬкоТ ради шри Святошинськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй
адмiнiстрацiт не враховано пропозицiю гр, яка була прийнята на

попередньому засiданнi ГР, щодо кiлькiсного складу Iнiцiативноi групи. Та

Т8, IцО оприлюДненнЯ iнформацiТ щодО проведеннrt установчю( зборiв

зроблено тiльки на сайтi СвятошинськоТ РДА.
Iнформацiю було шрийнято до вiдома. u4

Голова |ромадськоi ради ___ -'**
<:_'/,F-

Секретар |ромадськоi ради

ffi.нiкульшин
|',/d ,- О.Л. Зозуля


