
 

Звіт щодо проведення 28 березня – 11 квітня 2017 року 

громадського обговорення проекту рішення Київради  

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки релігійній громаді Пресвятої Трійці в Оболонському 

районі м.Києва Української Греко-Католицької Церкви 

на вул. Північній в Оболонському районі м.Києва для будівництва, 

експлуатації та обслуговування храму» 

1. Орган виконавчої влади, який проводить обговорення: Оболонська 

районна в місті Києві державна адміністрація 

2. Питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення: проект 

рішення Київради «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки релігійній громаді Пресвятої Трійці в 

Оболонському районі м.Києва Української Греко-Католицької Церкви на вул. 

Північній в Оболонському районі м.Києва для будівництва, експлуатації та 

обслуговування храму» 

3. Інформація про осіб, що взяли участь у обговоренні: 
 

Пропозиції надійшли (електронною поштою, укрпоштою, передані до 

адміністрації власноруч) від 629 мешканців міста Києва та інших населених 

пунктів України. 

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за 

результатами обговорення: 

 

ПІДТРИМАЛИ проект рішення – 382 учасника обговорення,  

серед яких:  263 – мешканці Оболонського району, 

                       79 - мешканці інших районів Києва, 

                       28 - інші населені пункти України, 

                       12 – місце реєстрації не зазначили. 

Основні аргументи мешканців в пітримку проекту рішення: 

- відсутність храму Української Греко-Католицької Церкви на території 

Оболонського району; 

- створення рівних умов всім громадянам для реалізації прав на релігію. 

НЕ ПІДТРИМАЛИ  проект рішення  - 247 учасників обговорення,   

серед яких:  243 – мешканці Оболонського району, 

                         4 - мешканці інших районів Києва. 

Крім того, надійшли листи від Громадської ради при Оболонській районній в 

м.Києві державній адміністрації та 2-х громадських організацій - 

«Патріотичний альянс» та «Всеукраїнська організація інвалідів війни, 

Збройних Сил та учасників бойових дій», із запереченнями щодо виділення 



земельної ділянки на вул. Північній та пропозицією надати релігійній громаді 

ділянку на вул. Редчинській. 

 

Основні аргументи мешканців, які проти відведення земельної ділянки: 

- будівництво недоцільне: ділянка знаходиться посеред спального району 

впритул до дитячого садка, поліклініки та житлових будинків; 

- необхідність збереження зеленої зони та надання ділянці статусу скверу; 

- припинити виділення земельних ділянок та будівництво церков на 

території Оболонського району, покращувати інфраструктуру району; 

- збудувати дитячий та спортивний майданчики, паркову алею 

відпочинку; 

- будь-яке будівництво – загроза життю та здоров’ю дітей в зв’язку з 

близькістю ДНЗ  та  дитячої поліклініки; 

- площа ділянки невелика за розміром, тому будівництво храму на ній не 

доцільне; 

- дозволити відведення землі тільки за умови письмової згоди 50% 

мешканців прилеглих до земельної ділянки будинків на вулиці Північна; 

земля має не виділятись, а купуватись на загальних підставах і 

будівництво вестись також на загальних підставах, у  тому числі для 

релігійних цілей.  

 


