
ГРОМАДСЬКА РАДА

в місті Києві державній адміністрації

04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16; каб.108, електронна пошта: §готгас1а.оЬо1оп@і.иа

ПРОТОКОЛ № 2/17
виїзних Загальних зборів Громадської ради при Оболонській районній 

в місті Києва державній адміністрації

м. Київ . 11 липня 2017 р.

Головуючий — Г ончарук В.В.
Секретар — Кухарська Ю.В.

ПРИСУТНІ:

I. Члени Громадської ради
Баранов Віталій Анатолійович, Гончарук Василь Віталійович, Єрмілов Вадим 

Юрійович, Михайловський Сергій Сергійович, Проценко Валерій Миколайович, 
Чепурко Олександр Степанович, Алексеєнко Наталія Іванівна, Лихітченко Костянтин 
Петрович, Семикрас Олександр Васильович, Стеценко Дмитро Юрійович, Віровцев 
Володимир Юрійович, Гаврилюк Андрій Васильович, Горобець Ростислав 
Станіславович, Литвиненко Вадим Васильович, Марченко Вадим Михайлович, 
Павленко Ігор Володимирович, Кобець Каріна Вадимівна, Третьяк Ігор Ігоревич, 
Біляєв Микита Олександрович, Буяло Владислав Анатолійович, Кухарська Юлія 
Володимирівна, Прохорова Юлія Михайлівна, Слесаренко Євген Ігорович, Ушкалов 
Сергій Вячеславович, Чесак Віктор Сергійович, Штембуляк Дмитро Анатолійович, 
Курочка Оксана Володимирівна.

II. Представники Оболонської районної в місті Києві адміністрації: -
Нікитюк О.О., Тюкачова О.Ю.

III. Депутат Київської міської ради - Верємеєнко О.Л., керівник «Комітету 
мікрорайону «Селище Водогін, хутори Микільський та Редьки» - Вікторов Василь 
Григорович.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обговорення конфліктної ситуації щодо можливого будівництва 

багатоповерхівок, вирубки лісу в парково-санітарній зоні м. Києва в Оболонському 
районі на території селища Водогін та напрацювання рішення.

2. Обговорення питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності 
виконавців, посібників та замовників, винних у нападі зі стріляниною на місцевих 
мешканців та незаконній вирубці біля 113 вікових сосен.

3. Обговорення питання щодо можливого перевищення своїх повноважень 
співробітниками патрульної поліції, із застосуванням вогнепальної зброї

4. Прийняття загального рішення із зверненням до Оболонської РДА і КМР та 
створення ініціативної групи щодо повернення виділених ділянок лісу за часів 
мера Черновецького в комунальну власність.

5. Різне

Гончарук В.В. - відкрив виїзне засідання загальних зборів Громадської ради 
при Оболонській РДА оголосив порядок денний загальних зборів, запропонував його 
затвердити та передав слово Вікторову Василю Григоровичу - керівнику «Комітету 
мікрорайону «Селище Водогін, хутори Микільський та Редьки».

На момент голосування присутні 27 членів установчих зборів.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 27 ; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний загальних зборів.

СЛУХАЛИ: Вікторова В.Г., який розповів про мету зібрання громадськості у 
зв’язку із вирубкою 113 вікових сосен та можливого будівництва багатоповерхівки 
на території ДВС (Водогін). Крім того надав інформацію про орендарів даної 
земельної ділянки, те що до них було направлено відповідні запити з метою 
отримання інформації про осіб, які незаконно здійснили вирубку дерев та зачитав 
отримані відповіді (Додаток № 2 та №3).

ВИСТУПИЛИ:
жителі ДВС (Водогін), які висловили свою позицію щодо даної ситуації та 

сказали, що вони категорично проти будівництва багатоповерхівки та вирубки дерев.
Слухали: Гончарука В.В., який запропонував перейди до першого питання 

порядку денного та внести пропозиції щодо вирішення даного питання.
ВИСТУПИВ: активіст ДВС (Водогін) з пропозицією звернутися до органів 

прокуратури з метою відкриття кримінального провадження за фактом скоєння 
злочину та визнання громадян потерпілими.

Начальник Оболонського УП ГУНП в місті Києві Ніконов М.М., який розповів 
хронологію подій відносно ситуації із намаганням експлуатації цієї земельної 
ділянки, про те що відкрито низку кримінальних проваджень за фактом скоєння 
злочину, розслідування по яким триває в рамках чинного законодавства. Зазначив, 
що з моменту виділення земельної ділянки на сесії Київради до теперішнього часу 
немає ніяких позовних заяв до суду з метою анулювання договору оренди та 
повідомив, що за даною ділянкою буде проводитися цілодобовий нагляд працівників 
поліції, запропонував, щоб люди та інші активісти та організації долучалися.



Гончарук В .В. -  який зазначив, що поліція працює в рамках наданих їм 
повноважень та про необхідність об’єднання громадян, активістів, організації, 
депутатів та адвокатів з метою звернення до суду.

Начальник віллілу контролю за благоустроєм Оболонського району м. Києві 
Нікитюк О.О., повідомив, що зафіксовано порушення щодо незаконної вирубки дерев 
та передано до Київської прокуратури № 5 та те, що винуватці повинні сплатити 
компенсацію за вирубку дерев.

Погорілий А., який закликав громадян об’єднувати та самостійно відстоювати 
свої права, оскільки, як показує практика, сподіватись на когось та чекати допомоги 
не варто.

Вікторів В.Г., подякував жителям, депутатам, організаціям, які допомагають 
чинити опір проти незаконного будівництва та вирубки дерев.

СЛУХАЛИ: Гончарука В.В., який запропонував висловити свої думки 
стосовно вирішення даної проблеми та заслухати людей, які прагнуть допомогти.

ВИСТУПИЛИ: представник ПП «Єдина Сила», який висловив свою позицію 
та сказав, що вони готові всіляко підтримувати громаду, на що жителі відповіли, що 
необхідна цілодобова охорона.

Член Громадської ради Ушкалов С.В., розповів з якою метою збираються 
підписи та про необхідність отримання та вивчення документації.

Депутат Київради Веремеєнко О.Л.. подякувала жителям за їх стійкість і те, що 
готова допомагати та відстоювати їх інтереси.

Заступник Голови Громадської ради Павленко І.В. -  запевнив жителів, що буде 
зроблено усе необхідне, щоб передати земельну ділянку людям.

ВИРІШИЛИ: створити ініціативну групу із жителів ДВС (Водогін), членів 
Громадської ради, депутатів та активісті з метою напрацювання та втілення в життя 
плану щодо перешкоджання вирубці дерев та анулювання договору оренди земельної 
ділянки.

СЛУХАЛИ: Гончарук В.В., який підняв питання щодо участі у вирубці дерев 
члена Громадської ради Талатай Олександра Володимировича делегованого 
представника ГО «Воїн АТО» та виявлення йому недовіри.

Павленко І.В. запропонував виключити його зі складу Громадської ради 
шляхом виявлення не довіри.

Ушкалов С.В. запропонував вислухати Талатай О.В. і після цього приймати 
рішення.

Гончарук В.В. запропонував на черговому засіданні Громадської ради 
заслухати Талатай О.В., зібрати факти, які можуть підтвердити його причетність до 
вирубки дерев і після цього приймати рішення про виявлення недовіри.

ВИРІШИЛИ: у четвер 13.07.2017 о 17:00 зібрати загальні збори членів 
Громадської ради при Оболонській РДА з метою заслуховування Талатай О.В., та



необхідності зібрати факти, які можуть підтвердити його причетність до вирубки 
дерев і після цього приймати рішення про виявлення недовіри.

Додатки:
1. Лист реєстрації членів Громадської ради при Оболенській РДА (на -  2 арк.)
2. Відповідь від власника земельної ділянки Заголюк О.В. відносно не 

причетності його до вирубки дерев (на -  1 арк.)
3. Відповідь від ТОВ «МАРВЕЛ ХОУМС» орендаря земельної ділянки 

відносно вирубки дерев (на -  1 арк.)

Головуючий

Секретар Ю. Кухарська


