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КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VII. СКЛИКАИИЯ  .................................................................................................. 

РІШЕННЯ  

Про  звернення  депутатів  Киево-Святошинської  районної  ради  
до  Киево-Святошинської  місцевої  прокуратури  та  Киево-Святошинського  

відділу  поліції  Головного  управління  Паціональної  поліції  у  Київській  області  

Відповідно  до  статті  43 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  
Україні, Закону  України  «Про  статус  депутатів  місцевих  рад», розглянувши  
звернення  мешканців  гуртожитків  у  м. Вишневе, враховуючи  висновки  та  
рекомендації  постійної  комісії  з  питань  управління  комунальним  майном, 
діяльності  комунальних  підприемств, житлово-комунального  господарства, 
паливно-енергетичного  комплексу  та  енергозберігаючих  технологій, районна  рада  

вирішила: 

L 	Схвалити  текст  звернення  депутатів  Киево-Святошинської  районної  
ради  Київської  області  до  Киево-Святошинської  місцевої  прокуратури  та  Киево- 

Святошинського  відділу  поліції  Головного  управління  Національної  поліції  у  
Київській  області  (що  додаеться). 

2. Доручити  голові  Киево-Святошинської  районної  ради  підписати  
Звернення  депутатів  Киево-Святошинської  районної  ради. 

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  
комісію  районної  ради  з  питань  регламенту, депутатської  етики, організації  
діяльності  ради  та  взаемодії  з  органами  місцевого  самоврядування . 

Голова  ради 	 Д. М. Гусятинський  

м. Київ  
04 серпня  2020 року  
Ns 730-47-VII 



Додаток  
до  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
від  04 серпня  2020 року  Ns 730-47-VII 

ЗВЕРНЕННЯ  
до  Киево-Святошинської  місцевої  прокуратури  та  Киево-Святошинського  

відділу  поліції  Головного  управління  Національної  поліції  у  Київській  області  

Киево-Святошинською  районною  радою  Київської  області  було  розглянуто  

колективне  звернення  мешканців  гуртожитків  по  вул. Святоюріївській, 20, 

вул. Зеленій, 3 та  вул. Освіти,5 у  м. Вишневе  щодо  незаконного  відчуження  

державних  гуртожитків  у  приватну  власність  та  порушення  конституційних  прав  

мешканців  зазначених  гуртожитків . 

На  даний  час  зареестрованими  власниками  гуртожитків  е: по  вул. 

Святооюріївська , 20 - ТОВ  «Конвалія  2012» , по  вул. Зеленій, 3— ТОВ  «Мальва  2012», 

по  вул. Освіти,5 — ТОВ  «Черемшина  2012». 

Судові  розгляди  з  приводу  незаконного  відчуження  гуртожитків  

продовжуються  тривалий  час, але  питання  не  вирішено  досі. На  сьогоднішній  день  

Господарським  судом  Київської  області  у  цій  справі  прийнято  рішення  передати  

гуртожитки  ТОВ  «Конвалія  2012», ТОВ  «Мальва  2012» та  ТОВ  « Черемшина  2012» до  

комунальної  власності  Вишневої  міської  ради, але  рішення  переглядаеться  в  

апеляційному  порядку  і  не  набуло  законної  сили. 

Мешканці  зазначених  гуртожитків  скаржаться  на  порушення  їх  прав  та  

злочинні  дії  з  боку  адміністрації  гуртожитків . 

3 метою  зняття  соціальної  напруги  та  захисту  конституційних  прав  мешканців  

вищезазначених  гуртожитків, депутати  Киево-Святошинської  районної  ради  VII 

скликання  звертаються  до  Вас  з  проханням  всебічно  і  неупереджено  перевірити  

факти, викладені  у  зверненні, вжити  передбачені  чинним  законодавством  заходи  та  

притягнути  до  відповідальності  винних  осіб. 

Заступник  голови  ради 	 О.М. Однороманенко  


