Звіт
керівника ОСНу «Комітет мікрорайону «Совки» СТОЛІТНЬОЇ Т.В. за 2017 рік
У 2017 році ОСНом були підняті такі питання:
1. Про зупинення незаконного будівництва у мікрорайоні Совки житлового
комплексу за адресою м. Київ, вул. Крутогірна, 11-а, яке здійснювало ТОВ
«УКРМІСЬКБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ТОВ «МІСЬКБУДТРАНС».
За результатами цих звернень було отримано відповідь від:
Департаменту земельних ресурсів КМДА від 24.01.2017 року, згідно з
відповідю вищезазначена земельна ділянка по вул. вул. Крутогірній, 11-а,
визнана речовим доказом у кримінальній справі № 50-6217, тому заборонено
будь-яким особам та установам вчиняти будь-які дії з даною земельною
ділянкою.
- Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю
міста Києва від 03.01.2017 року, згідно з якою працівниками даного
Департаменту було здійснено виїзд за вказаною адресою та встановлено, що
земельна ділянка огороджена парканом, уповноважені особи відсутні,
документів необхідних для здійснення заходів архітектурно-будівельного
контролю не надано.
Враховуючи вищевикладене, вищезазначені Департаменти разом із Постійною Комісією
КМР з питань містобудування, архітектури та землекористування письмово звернулися до
Солом’янського управління поліції у м. Києві ГУ Нацполіції щодо вжиття необхідних
заходів згідно з чинним законодавством.
-

2. Протягом 1 кварталу 2017 року ОСНом проведено ряд зустрічей з представниками
КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» з метою
внесення змін до проекту будівництва під’їзної дороги від Червонозоряного
проспекту до аеропорту «Жуляни», в результаті яких було досягнуто ряд
домовленостей про таке :
- встановлення наскрізного проїзду автотранспорту по вул. Крутогірній на
перетині вулиць Кіровоградської та Колоскової (ПК4+50) та облаштування
пересічення регульованим наземним пішохідним переходом для безпечного
проходу мешканців до школи, дитсадка та церкви ;
- передбачено регульований за вимогою пішохідний перехід до вул. Колоскової
(приблизно на ПК13), оскільки дорога перекрила прохід до кладовища з
вулиці Сигнальної, а також до місця відпочинку місцевих жителів біля озера,
джерела та копанки. Також передбачено пішохідну доріжку приблизно від
ПК11+50 до пішохідного переходу;
- відновлення доріг, по яких курсує важка техніка, що використовується на
будівництві;
- встановлення шумозахисних (ізоляційних) екранів вздовж вулиць Ясної та
Кіровоградської.
За результатом звернення ОСНу до КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних
споруд м. Києва» до поминальних днів вуло облаштовано тротуар на підйомі до
Совського цвинтаря по вулиці Колосковій, а саме: заасфальтована пішохідна доріжка та
встановлені вздовж неї поручні. В місці побудови підпірної стінки укріплено укіс з боку
вулиці Колоскової георешіткою з щебеневим заповнювачем для запобігання обвалу
узбіччя (відповідальна Столітня Т.В.).

3. За безпосередньої багаторазової участі членів ОСНу у роботі Профільної комісії
Київської міської ради з питань перейменувань та відстоюванні нашої пропозиції
20.09.2017року було повторно розглянуто питання про перейменування вулиці
Кіровоградської, частина якої входить до території дії ОСНу на честь загиблого
в АТО героя-розвідника Володимира Брожка, який мешкав на вулиці
Куп’янській, що поруч із вул. Кіровоградською.
Комісія Київської міської ради з питань найменувань підтримала запропоновану ОСНом
нову назву вулиці Кіровоградської на честь Володимира Брожка та відхилила раніше
запропоновану назву вулиці імені Аманда Струве.
Цьому рішенню передувала значна робота ОСНу, а саме:
обговорення питання перейменування безпосередньо з мешканцями вул.
Кіровоградської та збір підписів мешканців вул. Кіровоградської щодо даної
пропозиції ОСН;
- обговорення питання перейменування з мешканцями мікрорайону Монтажник,
які підтримали нашу ідею та написали відповідний лист до даної Комісії;
- прийняття ОСНом відповідного протоколу від 18.12.2016 року;
- направлення ОСН відповідного клопотання від 19.12.2016 року до комісії разом
з листом від мешканців мікрорайону Монтажник та комплексною дитячоюнацькою спортивною школою № 15, де навчався Володимир;
- інформування всіх небайдужих про голосування щодо перейменування вулиці
Кіровоградської на нову назву імені Володимира Брожка.
4. Було організовано та проведено 1 квітня 2017 року суботник та території
мікрорайону Совки. Також за зверненням ОСНу було здійснено обрізку сухих
дерев уздовж вулиці Каменярів та у сквері (відповідальна В.М. Косарева).
5. Після численних звернень ОСНу нарешті встановлені світлофорні об’єкти по
вулиці Кайсарова.
6. У результаті плідної співпраці ОСН (відповідальні: А. Вислоух та О. Федорченко)
з депутатами Київської міської ради А.Тарановим та О.Руденком було надано
адресну допомогу за рахунок депутатських фондів загальноосвітній школі № 121 у
розмірі 41 844 грн.
У дитячому садочку № 313 було облаштовано кабінет логопеда та психолога.
-

У 2017 році погоджено придбання за рахунок депутатських фондів в дитячий садочок
№ 313 предметів на 45 400 грн.
Керівник ОСН «Комітет мікрорайону «Совки»

Т. Столітня

