
 

 

 

 

  ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

  02094 м.Київ, бульвар Праці,1/1, тел:573-21-06 

 

30.08. 2016 р. 

 

Протокол № 11 

засідання Правління Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

Всього членів Правління – 8 чол. 

Присутні: члени Правління: Павленко А.М., Комаренко С.В.,  Мітюк С.О., Базік 

О.М., Кругляк М.С.,  Мерінова О.В., Фоміних С.А. 

Запрошені: депутати Київської міської ради -  Харченко О.В., Горбунов Я.В., 

Овраменко О.В., Росляков В.В., голова кооперативу ОК «ГКА «Дніпровський» - 

Бобровнік С.І. 

 

Порядок денний 

Про звернення Громадського об’єднання «За справедливу Україну» щодо силового 

захоплення майданчика для постійного збереження особистого транспорту мешканців 

Дніпровського району, який входить до обслуговуючого кооперативу «Гаражний 

кооператив автолюбителів «Дніпровський». 

Доповідач: Базік О.М. 

 

1. По першому питанню:  

Слухали: голову комітету Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації з питань житлово-комунального господарства, 

містобудування, благоустрою, торгівлі та підприємництва Базіка О.М., який доповів 

про ситуацію щодо силового захоплення майданчика для постійного збереження 

особистого транспорту мешканців Дніпровського району, який входить до 

обслуговуючого кооперативу «Гаражний кооператив автолюбителів «Дніпровський» 

та поточний стан справ щодо отримання кооперативом права землекористування. 

 

Виступили:  Павленко А.М., Харченко О.В., Горбунов Я.В., Овраменко О.В., 

Росляков В.В.,  Бобровник С.І. 

 

Вирішили:  
1. Звернутись до Київського міського голови Кличка В.В. від імені Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з наступними 

пропозиціями: 



 

1)  Провести службову перевірку діяльності КП "Київтранспарксервіс", яка 

спричинила громадське обурення у  Дніпровському районі міста Києва, 

перешкоджання діяльності фактичного користувача земельної ділянки - 

обслуговуючого кооперативу «Гаражний кооператив автолюбителів «Дніпровський». 

2) На період проведення службової перевірки припинити будь-які дії КП 

«Київтранспарксервіс» та їх контрагентів на території майданчика  для постійного 

збереження особистого транспорту мешканців Дніпровського району, який входить 

до обслуговуючого кооперативу «Гаражний кооператив автолюбителів 

«Дніпровський» за адресою:  ул.. Панельна, 2.  

3) Терміново провести спільну нараду за участю керівництва Департаменту 

транспортної інфраструктури, Департаменту земельних ресурсів, депутатів Київської 

міської ради, представників Громадської ради та обслуговуючого кооперативу 

«Гаражний кооператив автолюбителів «Дніпровський» з питання щодо виключення 

його майданчиків з таблиці №1 до додатка 5 до рішення Київської міської ради 

23.06.2011 № 242/5629 (у редакції рішення Київської міської ради від 02.07.2015 № 

667/1531) та позитивного вирішення питання стосовно землекористування 

кооперативом.  

Про результати спільних напрацювань повідомити Громадську раду при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

2. Доручити голові Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній  адміністрації Павленко А.М. спільно з головою комітету Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з питань житлово-

комунального господарства, містобудування, благоустрою, торгівлі та підприємництва 

Базіком О.М. в трьохденний термін підготувати та направити звернення Громадської 

ради до Київського міського голови Кличка В.В., з урахуванням пропозицій 

викладених в п.1 цього Рішення. 

 

3. Взяти до відома, що група депутатів Київради, які прийняли участь у засіданні 

Правління Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації підготує та направить своє звернення до Київського міського голови 

Кличка В.В. із зазначеного питання. 

 

4. Просити депутатів Київради обраних від Дніпровського району міста Києва 

сприяти вирішенню питань піднятих обслуговуючим кооперативом «Гаражний 

кооператив автолюбителів "Дніпровський". 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Павленка А.М.  

 

Голосували:     
За: одноголосно 

 

Голова                                                                ________________   А.М. Павленко 

 

 


