
КИЄВО-СВЯТ(JШИНСЬКА  FАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  
VII СКJШКАННЯ  

РІШЕННЯ  

Пра  звернення  до  Баярської  міської  ради  

Відповідно  до  ст. 43 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  
Україні», розглянувши  звернення  ініціативної  групи, враховуючи  висновки  та  
рекомендації  постійної  комісії  районної  ради  з  питань  планування  бюджету, 
фінансів, податкової  політики, соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій, 
районна  рада  

в  іі  р  і  ш  іі  л  а: 

1. Звернутись  до  Боярської  міської  ради  щодо  розгляду  на  сесії  міської  
ради  питання  про  введення  в  експлуатацію  будинку  за  адресою  
вул.Білогородська, 51, корп.б  в  м.Боярка. 

2. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  голову  Киево- 
Святошинської  районної  ради  Гедульянова  В.Е. 

Голова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
12 березня  2018 року  
.№  428-27-VII 



Баярська  лііська  рада  

Звернення  
депутатів  Киева-Святошинськаї  районної  ради  Київської  області  

Киево-Святошинською  районною  радою  Київської  області  на  підставі  
колективного  звернення  мешканців  будинку  Ns 5, корпус  б  по  вулиці  
вул.Білогородська  в  м.Боярка, було  розглянуто  питання  стосовно  захисту  
конституційних  та  житлових  прав  громадян, які  постраждали  внаслідок  
невиконання  ДП  «Дніпровський  круг» договірних  зобов'язань. 

Для  розв'язання  проблеми  забезпечення  житлом  громадян, які  зазнали  
збитків  внаслідок  неправомірної  діяльності  компанії  ДП  «Дніпровський  круг» у  
м.Боярка  за  адресою: вул.Білогородська, 51, корп.б, районною  радою  було  
прийнято  рішення  npo звернення  до  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  щодо  розробки  та  подання  на  затвердження  до  районної  ради  
Програми, пов'язаної  з  вирішення  зазначеного  питання. Фінансування  
зазначеної  Програми  буде  розглядатись  після  її  затвердження  та  введення  в  
експлуатацію  будинку  за  адресою: вул.Білогородська , 51, корп.б  в  м.Боярка. 

Враховуючи  вищевикладене, депутати  Киево-Святошинської  районної  
ради  VII скликання, з  метою  вирішення  питання  забезпечення  житлом  
громадян, які  постраждали  внаслідок  неправомірної  діяльності  компанії  ДП  
«Дніпровський  круг» у  м.Боярка  за  адресою  вул.Білогородська , 51, корп.б, 
звертаються  до  Вас  щодо  розгляду  на  сесії  Боярської  міської  ради  питання  про  
введення  в  експлуатацію  будинку  за  адресою  вул.Білогородська, 51, корп.б  в  
м.Боярка. 

Підтримано  
рішениям 	Киево-Святошю-іської  
районної  ради  VII сктд-псания  
Ns 428-27-VII від  12 березня  2018 року  


