КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РДДИ V СКЛИКАННЯ
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№

Київському міському голові
Чернівецькому Л.М.
Копія:

Заступнику Київського міського
голови - секретарю Київської міської
ради
Довгому О.С.

Щодо ігнорування розгляду поданого
проекту рішення про скасування
неправомірного земельного відводу по
проб. Кості Гордієнка 6 у Печерському
районі міста Києва (реєстраційний
номер 29/253-101від 06.09.2007)
ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
Шановний Леоніде Михайловичу!
Депутатською фракцією Блоку Віталія Кличка у Київській міській раді
було розроблено та подано на розгляд Київради проект рішення
реєстраційний №29/253-101 від 06.09.07 «Про скасування рішення Київської
міської ради № 68/3532 від 07.07.2005 року «Про передачу Інституту
педагогіки Академії педагогічних наук України земельної ділянки для
будівництва житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями та
підземним паркінгом у пров. Кості Гордієнка, 6 у Печерському районі м.
Києва».
В березні 2005 року з зазначеного питання були проведені громадські
слухання, на яких було ухвалено рішення про рішучий протест проти будьякого будівництва у пров. Кості Гордієнка.
Окрім поданого депутатською фракцією проекту рішення, мешканцями
також було подано проект рішення в порядку місцевої ініціативи під яким
зібрано підписи 1033 членів територіальної громади столиці (реєстраційний
номер ОП/КО-14897 від 28.09.2006).
Однак на даний момент ані проект рішення від депутатської фракції
Блоку Віталія Кличка, ані проект рішення ініціативної групи поданий в

порядку місцевої ініціативи (зібрано понад 1000 підписів) на розгляд
Київської міської ради не виноситься.
Крім того депутатська фракція Блоку Віталія Кличка в котре хоче
наголосити на тому, що важливі і необхідні ініціативи, які виходять від неї,
як опозиційної сили блокуються і не розглядаються. Ми вважаємо це
ганебним явищем та вкотре закликаємо нинішню більшість в Київській
міській раді не порушувати регламент Київради і моральні принципи та не
забувати про відповідальність за перешкоджання діяльності депутатів
місцевої ради.
Крім того, останні дні на вказаному будівельному майданчику
відбувається побиття невідомими особами зі сторони забудовника, киян, у
тому числі літніх людей та жінок. Відповідальність за цю кров, як і випадку
з Березняківською, 12 лежить особисто па Вас та Вашій депутатській
більшості, яка свідомо гальму с прийняття особливо важливих рішень.
У зв'язку з вищевикладеним просимо Вас вжити відповідних заходів та
внести проект рішення підготований депутатською фракцією Блоку Віталія
Кличка у Київраді на розгляд депутатів у прискореному порядку 07.02.2008
року.
Вказаний запит підлягає розгляду у 10-денний термін відповідно до
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». Про результати
розгляду запиту та вжиті заходи просимо повідомити фракцію письмово.
/ "
З повагою,
Депутатська фракція Віталія Кличка

В. Кличко

