
ГРОМАДСЬКА РАДА

при Околснгській районній 
а місті Києві державній адміністрації

04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16; каб.311, електронна пошта:
па$1іа.оЬо1оп@і.иа

ПРОТОКОЛ № 3/17
Загальних зборів Громадської ради при Оболонській районній в місті 

Києва державній адміністрації

м. Київ 13 липня 2017 р.

Головуючий — Гончарук В.В.
Секретар — Кухарська Ю.В.

ПРИСУТНІ:
І. Члени Громадської ради
Баранов Віталій Анатолійович, Гончарук Василій Віталійович, Єрмілов Вадим 

Юрійович, Михайловський Сергій Сергійович, Проценко Валерій Миколайович, 
Чепурко Олександр Степанович, Алексеенко 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, Штембуляк Дмитро Анатолійович, Курочка Оксана 
Володимирівна, Кибич Ірина Борисівна, Самітов Ігор Маратович, Ялижко Станіслав 
Станіславович.

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

III. Представники ЗМІ та гостей - Керівник «Комітету мікрорайону «Селище 
Водогін, хутори Микільський та Редьки» Вікторов Василь Григоровичу, Шевчук 
Г.Ю., Садикова С.В., Тарасова К.Х., Хабіна Ф. М., Барейша О.М., Панчеко А.М., 
Тищенко С.М., Козир М., Погорілий А.А., Веремеєнко О.Л.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Формування ініціативної групи в складі робочої групи Громадської ради, місцевих 
мешканців, голови ОСН, депутатів та інших зацікавлених осіб щодо можливого 
будівництва багатоповерхівок, вирубки лісу в парково-санітарній зоні м.Києва в 
Оболонському районі на території селища Водогін та напрацювання рішень.
2. Обговорення питання можливої участі члена Громадської ради Талалая О.В. у 
конфліктній ситуації на селищі Водогон та прийняття відповідного рішення.
3. Формування та затвердження персонального складу комітетів Громадської ради.
4. Попереднє обговорення плану роботи комітетів та Громадської ради в цілому.
5. Різне

Гончарук В.В. - відкрив засідання загальних зборів Громадської ради при 
Оболонській РДА та оголосив порядок денний загальних зборів, запропонував його 
затвердити.

На момент голосування присутні 29 членів установчих зборів.
ГОЛОСУВАЛИ: « за » - 29 ; «проти» - 0; «утримались» - 0;
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний загальних зборів.

1. СЛУХАЛИ:
Начальника Оболонського УП ГУНП в місті Києві Ніконова М.М., який 

розповів, що у зв’язку із вирубкою сосен на території ДВС (Водогін) відкрито 
кримінальне провадження, в рамках якого перевіряється інформація та відповідність 
документації. Зауважив, що дану територію цілодобово охороняють співробітники 
поліції, представники громадських організації та місцеві мешканці.

ВИСТУПИЛИ:
Член Громадської ради Баранов В.А., який попросив надати оцінку стосовно 

використання зброї.
Ніконов М.М., який відповів, що оцінку діям буде давати прокуратура. 
Погорілий А.А., який поцікавився, за фактом чого саме відкрито кримінальні 

провадження.
Ніконов М.М., кримінальні провадження відкрито за фактом вирубки дерев та 

застосування вогнепальної зброї.
Погорілий А.А, наголосив, що необхідно інформувати громадськість про стан 

розслідування кримінального провадження.
Ніконов М.М., відповів, що згоден інформувати громадськість та наголосив, що 

може надати ту інформацію якою володіє і яка не є таємницею слідства.
Тищенко С.М., жительку ДВС, яка попросила уточнити повноваження людей 

які захищають та патрулюють територію.
Ніконов М.М., відповів, що патрулювання здійснюється з метою 

перешкоджання будь-яким діям щодо вирубки лісу та захвату земельної ділянки. 
Поліція діє в рамках законодавства.



Член Громадської ради Проценко В.М.. який поцікавився інформацією, яка 
подальша доля людини, що стріляла.

Ніконов М.М.. який відповів, що ведеться слідство, готується повідомлення про 
підозру.

Погорілий А.А., поцікавився, чи будуть здійсненні якісь дії до сесії Київради.
Ніконов М.М., відповів, що сесія Київради це один із варіантів вирішення даної 

ситуації щодо земельної ділянки , також наголосив , що можна звертатися до судута 
те що відрито кримінальне провадження.

1.1. СЛУХАЛИ:

Голову Громадської ради Гончарука В.В., який повідомив, що за результатами 
проведення ВІЧЕ та виїзного засідання Громадської ради 11 липня 2017 було 
вирішено сформувати ініціативну групу у складі робочої групи Громадської ради, 
місцевих мешканців, голови ОСН, депутатів та інших зацікавлених осіб щодо 
перешкоджання будівництву багатоповерхівок, вирубки лісу в парково-санітарній 
зоні м.Києва в Оболонському районі на території селища Водогін. Запропонував 
заслухати начальника управління будівництва, архітектури та землекористування 
Оболонської РДА Головка Олександра Олексійовича з приводу даної ситуації.

ВИСТУПИЛИ:
Головко О.О., який надав інформацію про дату виділення Київрадою даної 

земельної ділянки, а саме 09.07.2009 року та цільового призначення (індивідуальна 
забудова), крім того наголосив, що Оболонська РДА неодноразово зверталася до 
Київради стосовно ініціювання відміни даного рішення.

Тищенко С.М., наголосила про незаконність виділення земельної ділянки, 
надала документи та проінформувала присутніх, що є Постанова суду про заборону 
експлуатації даної земельної ділянки.

Головко О.О., щоб надати конкретну інформацію потрібно отримати проект 
землеустрою в Департаменті земельних ресурсів КМДА.

Гончарук В.В. заявив про необхідність звернутися до Департаменту з метою 
отримання інформації.

1.2. СЛУХАЛИ: Гончарука В.В., який зачитав членів ініціативної групи по 
ДВС (Водогін) від членів Громадської ради, а саме: Біляєв М.О., Віровцев В.Ю., 
Горобець Р.С., Курочка О.В., Слесаренко Є.І., Стеценко Д.Ю., Талатай О.В., та 
запропонував приєднатися місцевим жителям ДВС (Водогону) та іншим бажаючим.

Після надання пропозиції було сформовано ініціативну групу у такому складі:
Слесаренко Є.І., Біляєв М.О., Віровцев В.Ю., Горобець Р.С., Курочка О.В., 

Стеценко Д.Ю., Павленко І.В.- члени Громадської ради при Оболонській РДА
Вікторів В.Г. - Керівник «Комітету мікрорайону «Селище Водогін, хутори 

Микільський та Редьки»
Тищенко О.М., Садикова С.В., Хабіна Ф.М. Брейша О.М. -  жителі ДВС 

(Водогін)
Веремеєнко О.Л. - депутат Київради.
ВИРІШИЛИ : затвердити персональний склад ініціативної групи.



1.3. СЛУХАЛИ:
Стеценко Д.Ю. наголосив, що потрібно по периметру здійснювати 

патрулювання.
Проценко В.М., в рамках проекту «Безпечна Оболонь» можна встановити 

камери відео спостереження.
Погорілий А.А. запропонував створити групу у РасеЬоок з метою інформування 

громадськості.

2. СЛУХАЛИ:
Гончарука В .В., який зачитав лист, що надійшов до Громадської ради від 

Депутата Київради Веремеенко О.Л., стосовно члена Громадської ради Талатая О.В., 
який має безпосереднє відношення до незаконної вирубки лісу, та запитав, чи є 
докази, які підтверджують його приченість.

Жителі одноголосно відповіли, що впізнали його і можуть підтвердити факт 
його участі у вирубці дерев.

Марченко В.М., який сказав, що Талатай О.В та Ліснічук Р.В. мають на меті 
відстоювання своїх власних інтересів і саме з цією метою делегувалися до складу 
Громадської ради, поведінка Талатая О.В., як члена Громадської ради є 
неприпустимою та дискредитує Громадську раду, тому запропонував виключити його 
із членів шляхом виявлення недовіри.

Гончарук В.В. повідомив, спілкувався із Талатаєм О.В., який заявляє, що немає 
відношення до вирубки лісу та стрілянини, тому просив перенести на інше засідання 
розгляд питань по ньому, оскільки по сімейним обставинам він не може взяти участь 
у сьогоднішньому засіданні.

Ушкалов С.В., запропонував запросити його і вислухати або передати розгляд 
дане питання робочій групі.

Гончарук В.В. відповів, що це питання не є предметом розгляду робочої групи і 
запропонував винести на голосування пропозиції Марченка В.М. та Ушкалова С.В.

ГОЛОСУВАЛИ: за виключення Талатая О.В. зі складу Громадської ради при 
Оболонській РДА шляхом виявлення недовіри.

«за» -18 ; «проти» - 0; «утримались» - 11;
ГОЛОСУВАЛИ: за те, щоб запросити і вислухати Талатая О.В. на наступному 

засіданні, і після цього приймати рішення
« за » - 7 ; «проти» -21; «утримались» - 1;
ВИРІШИЛИ: повернутись до розгляду зазначеного питання повторно на 

наступному засіданні Громадської ради

3. СЛУХАЛИ: Гончарук В.В., який запропонував членам комітетів визначатися 
із керівним складом, надати цю інформацію секретаріату.

На цьому розгляд питань порядку денного щодо обрання нового складу 
Громадської ради завершився.

Г оловуючий

Секретар


