
 

 

ПРОТОКОЛ  
спільного засідання Громадських рад при Деснянській та Дніпровській 

районних в місті Києві державних адміністраціях 
 

м. Київ, вул. Маяковського, 29  

2-й поверх, каб. 217                        02 липня 2020 року, 16.30 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Деснянській районній в 

місті Києві державній адміністрації – 35 осіб. 

Присутні:  

18 членів Громадської ради (список додається). 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації  – 31 особа. 

Присутні:  

18 членів Громадської ради (список додається). 

Запрошені: 

народний  депутат України 215 виборчого округу Яременко Б.В.; 

в.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації 

Алєксєєнко І.М.; 

заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації 

Карасьов І.В.; 

начальник відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та 

ЗМІ Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Тадля І.П.; 

головний спеціаліст управління будівництва, архітектури та 

землекористування  Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації Заболотських О.П.; 

завідувач сектором з питань розвитку транспортної інфраструктури 

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Компанець С.І.; 

голова Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державні адміністрації) Назаренко Б.С.; 

голови комітетів Громадської ради при виконавчому органі Київської міської 

ради (Київській міській державні адміністрації) Лисенко О.П., Попенко О.І.; 

експерт з питань аналізу та планування транспортної інфраструктури 

Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській 

міській державні адміністрації) Петрук В.Б.; 

Фатєєва О.О. помічник народного  депутата України 214 виборчого округу 

Швеця С.Ф. 

експерти: Єлісєєва Т.О., Окунєв С.П., Сировченко П.А. 

представники громадськості житлових масивів Русанівські сади, Микільська 

слобідка, Воскресенка, Троєщина: Калмикова В.Г., Тищенко В.І., Некипілий 

В.П., Царенко І.  

Слухали:  

голову Громадської ради при Деснянській районній в місті Києві державній 

адміністрації Аракеляна А.О., який повідомив, що зареєстровано 18 членів 

Громадської ради із 35;  



голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М., який повідомив, що зареєстровано 18 членів 

Громадської ради із 31. 

Таким чином, спільне засідання Громадських рад при Деснянській та 

Дніпровській районних в місті Києві державних адміністраціях правомочне. 

Аракелян А.О. запропонував розпочати засідання Громадських рад 

Вирішили:  
Відкрити засідання Громадських рад. 

Голосували:  
Громадська рада при Деснянській районній в місті Києві державній 

адміністрації  

«за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Громадська рада при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації 

«за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Слухали: Голову Громадської ради при Деснянській районній в місті Києві 

державній адміністрації Аракеляна А.О., який запропонував проект порядку 

денного та регламент засідання Громадських рад отримані членами 

Громадських рад під час реєстрації, а саме: 

 

«Про ситуацію, яка склалась навколо будівництва Подільсько-

Воскресенського мостового переходу» 

Доповідачі: Аракелян А.О., Павленко А.М., 

Яременко Б.В. (за згодою), Петрук В.Б. (за згодою) 

Регламент засідання Громадських рад при Деснянській та Дніпровській 

районних в місті Києві державних адміністраціях: 

доповіді- до 10 хв.; 

виступи-до 5 хв. 

Засідання провести за 120 хв. 

Вирішили: 

Затвердити порядок денний та регламент спільного засідання Громадських 

рад при Деснянській та Дніпровській районних в місті Києві державних 

адміністраціях, а саме: 

 

«Про ситуацію, яка склалась навколо будівництва Подільсько-

Воскресенського мостового переходу» 

Доповідачі: Аракелян А.О., Павленко А.М., 

Яременко Б.В. (за згодою), Петрук В.Б. (за згодою) 

Регламент засідання Громадських рад при Деснянській та Дніпровській 

районних в місті Києві державних адміністраціях: 

доповіді- до 10 хв.; 

виступи-до 5 хв. 

Засідання провести за 120 хв. 

Голосували:  
Громадська рада при Деснянській районній в місті Києві державній 

адміністрації  

«за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0. 



Громадська рада при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації 

«за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Питання порядку денного:  

«Про ситуацію, яка склалась навколо будівництва Подільсько-

Воскресенського мостового переходу» 

Слухали: 

голову Громадської ради при Деснянській районній в місті Києві державній 

адміністрації Аракеляна А.О., який поінформував присутніх на засіданні про 

проблемні питання будівництва Подільсько-Воскресенського мостового 

переходу  та пропозиції від громадськості Деснянського району міста Києва 

щодо їх вирішення; 

голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М., який поінформував присутніх на засіданні про 

попереднє рішення Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації стосовно проблемних питань будівництва 

Подільсько-Воскресенського мостового переходу, прийняте на засіданні 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації (протокол № 12 від 25 червня 2020 року), та запропонував 

підтримати його (додається); 

народного депутата України Яременка Б.В. (215 виборчий округ), який надав 

інформацію про спільну позицію, яку займають народні депутати України 

213, 214, 215 виборчих округів стосовно ситуації, яка склалась навколо 

будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу та наголосив 

на їх готовності всебічно підтримати Резолюцію спільного засідання 

Громадських рад при Деснянській та Дніпровській районних в місті Києві 

державних адміністраціях щодо проблемних питань будівництва Подільсько-

Воскресенського    мостового переходу; 

експерта з питань аналізу та планування транспортної інфраструктури 

Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській 

міській державні адміністрації) Петрука В.Б., який презентував присутнім на 

засіданні аналіз пошуку ефективного проектного рішення щодо завершення 

будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу (додається). 

В обговоренні питання взяли участь:  Алєксєєнко І.М., Карасьов І.В., 

Компанець С.І., Назаренко Б.С., Тищенко В.І., Фатєєва О.О., Базік О.М., 

Шашкіна Л.О., Бурля О.Ю. 

 Слухали: заключне слово голови Громадської ради при Деснянській 

районній в місті Києві державній адміністрації Аракеляна А.О., голови 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М. та народного депутата України Яременка Б.В. , 

в якому вони запропонували затвердити  Резолюцію спільного засідання 

Громадських рад при Деснянській та Дніпровській районних в місті Києві 

державних адміністраціях  щодо проблемних питань будівництва 

Подільсько-Воскресенського    мостового переходу. 

 

 

 



Вирішили:  

1. Затвердити Резолюцію спільного засідання Громадських рад при 

Деснянській та Дніпровській районних в місті Києві державних 

адміністраціях  щодо проблемних питань будівництва Подільсько-

Воскресенського    мостового переходу, що додається. 

2. Доручити головам Громадських рад при Деснянській районній в місті 

Києві державній адміністрації та Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Аракеляну А.О. і Павленку А.М. оприлюднити 

зазначену Резолюцію та забезпечити направлення її відповідним адресатам. 

Голосували:  
Громадська рада при Деснянській районній в місті Києві державній 

адміністрації  

«за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Громадська рада при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації 

«за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

 

 

 

 

Голова Громадської ради  

при Деснянській районній  

в місті Києві державній адміністрації                                      А.О. Аракелян 

 
А.О. 

Аракелян 
 

Секретар Громадської ради  

при Деснянській районній  

в місті Києві державній адміністрації                                        В.О. Микитчик    

 

Голова Громадської ради  

при Дніпровській районній  

в місті Києві державній адміністрації                                        А.М. Павленко 

 

 

  

Секретар Громадської ради  

при Дніпровській районній  

в місті Києві державній адміністрації                                         І.М. Селюк  
Селюк 

І.М. 


