
Додаток 9 

 до протоколу № 11 

 засідання Громадської ради  

при Дніпровській районній в місті Києві  

державній адміністрації  

від 15 грудня 2016 р. 

 

 

№ 35  від 15.12.2016         Голові Громадської ради при 

Дніпровській РДА 

Павленку Анатолію Микитовичу 
бульвар Праці,1/1, м. Київ, 02094 

  
Громадської організації 

«Воскресенська Слобода» 

адреса для відповіді: 

02218, м. Київ, вул. Райдужна, 21, кв. 17, 

Калмиковій В.Г. 

тел. 050-440-25-95 

 

 

Щодо повернення тротуарів громаді 

(на засідання Громадської ради) 

 

 

Шановний Анатоліє Микитовичу! 

 

ГО «Воскресенська Слобода» звертається до Громадської ради при 

Дніпровській РДА з наступного питання. 

Кілька років тому авторинок, що знаходиться на Перова, якось потроху, а 

тому непомітно, розширив свою територію на перетині вулиць Микитенка та 

Сєрова, захопивши при цьому частину тротуару зі сторони вулиці 

Микитенка (додаток 1). Оскільки це робилося не за один раз, то незручності, 

що виникали, не те, щоб залишились непоміченими, але не викликали протесту. 

Весь жах мешканці відчули, коли прийшла зима - вузький тротуар, що 

залишився праворуч руху транспорту, займали машини, часто не залишаючи 

взагалі місця для проходу (додаток 2), і доводилось виходити на проїжджу 

частину, сніг з проїжджої частини скидали на тротуар, що ще більше 

погіршувало ситуацію. Були випадки травмування мешканців. 

Поодинокі звернення до органів виконавчої влади залишились без 

реагування.  

Зараз на колишньому тротуарі стоять причепи «КУПАВА» (додаток 3), що 

вже років десять взагалі не використовуються у Києві, там же  розташувався 

пункт прийому вторсировини та ще багато чого ... 



У серпні місяці цього року авторинок (ТОВ «ПАРК-СЕРВІС») вирішив 

залишити мешканців Васкресенки взагалі без тротуарів: зі сторони вулиць 

Микитенка (додаток 4) та Стальського (додаток 5) огорожу поночі 

попереносили впритул до проїжджої частини, а на бульварі Перова підготували 

розмітку для перенесення огорожі. 

Як результат, авторинок мав би стати таким собі островом, до якого 

підступитись взагалі було б неможливо! 

Цього разу громада не залишила поза увагою факт захоплення тротуару, 

пам’ятаючи гіркий досвід попереднього захоплення. На численні звернення 

громадян виконавча влада знесла огорожу зі сторони вул. Микитенка та 

частково на бульварі Перова. Як результат, паркани були повернуті на 

попереднє місце, звільнивши тротуари. 

Здавалося б, інцидент вичерпано, але знову поза увагою залишилась 

частина тротуару на вулиці Микитенка, що була захоплена раніше. І зараз, 

коли ожеледиця чи випадає сніг, знову починаються проблеми... 

Більше того, ТОВ «Парк-Сервіс» звернувся до КМР з проханням надати в 

оренду земельну ділянку, в тому числі і тротуар, про який йдеться вище, 

(кадастровий номер: 8000000000:66:018:0025, площа ділянки - 0.2874 га, 

цільове призначення: землі загального користування) (додаток 6). 

Це питання вже розгядалось на двох комісіях: 

 

18.10.2016 постійна комісія КМР з питань містобудування, архітектури та 

землекористування відхилила проект рішення «Про передачу ТОВ «ПАРК-

СЕРВІС» земельної ділянки для обслуговування та ремонту об’єктів 

інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та 

дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу) на бульв. Перова, 

19а у Дніпровському районі м. Києва». 

 

21.12.2016 постійна комісія КМР з питань транспорту, зв’язку та реклами 

вирішила створити тимчасову комісію для розгляду даного питання. 

 

Громада наполягає на негайному звільненні тротуару та упередженні 

захоплення будь-яких тротуарів у майбутньому.  

 

 

Просимо Громадську раду при Дніпровській РДА: 

 

1. Вимагати від Київської міської ради відхилити проект рішення «Про 

передачу ТОВ «ПАРК-СЕРВІС» земельної ділянки для обслуговування та 

ремонту об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, 

об’єктів зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу) 

на бульв. Перова, 19а у Дніпровському районі м. Києва»; 
 



2. Вимагати від КМДА невідкладно вирішити питання повернення у 

користування громаді тротуару по вулиці Микитенка, а саме: звільнити 

тротуар  на всьому відрізку між бульваром Перова та вулицею Серова; 
 

3. Вимагати від КМДА (Департамент міського благоустрою) контролювати 

прибирання вулиць навколо авторинку на Перова (особливо в зимовий період). 

 

 

 

З повагою,      Голова ГО «Воскресенська Слобода» 

       Гоцуленко С.А. 


