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ДЕПУТАТСЬКВ ЗВЕРНЕННЯ
Ш ан о в н uй В imал iю В о л о d tu,,tup о вuчу !

На територiТ Оболонського району м. Киева по вул. Богатирськiй, 2В функuiонуе

реконстрУйований мiжшкiльний стадiон гiмназii Ns 143 та загаJIьноосвiтньоТ школи м 231.

так, онЪвлений стадiон - це футбольне поле розмiром 98х64 М З КРУГОВИМИ бiГОВИruИ

дорiжками довжиною 400 м, 4 майданчики для занять фiзкультурою (2 футбольнi поля.

волейбольно-баскетбольне поле, майданчик iз тренажерами) та глядацькi трибуни на 416

мiсць. Такий мiжшкiльний стадiон вiдповiдае сучасним технiчним характеристикам, N,tac

необхiдну потужнiсть та матерiальну базу для органiзаuiТ й проведеннЯ навчально-

тренувальнот та спортивнот роботи з дiтьми та молоддю.

Як депутат КиТвськоi MicbKoT Ради я постiйно пiдтримую зв'язОк зi своТМи виборшяrtli.

якi наразi скаржаться на проблему нецiльового використання комунального майIlа -
мiлtшкiльного стаДiону по вул. Богатирськiй, 2В, що супроводжу€ться переслiдуванI]ям

власного комерчiйного iHTepecy мiсцевими чиновниками.

такий стадiон с мirкшкiльним, однак, використовусться для занять школярiв -ltltше

згiдно розкJIаду ypoKiB, а в позаурочний час футбольнi поля використОвуетьсЯ длrl

проведенн" rр"*rуuuнь вихованцiв спортивних шкiл i секцiй на платнiй ocHoBi. у зв'язlсу iз

чим виникас питання спрямування коштiв за користування спортивними майданчиками.

KpiM цього, MeHi вiдомо, Що бiльшiсть часу на стадiонi займаються гравцi нешкiльного BiKy,

в той час, як для 11ересiчного мешканця доступ на стадiон е обме>ltеним. I_{e" в свою черг},.

також зумовлю€ необхiднiсть з'ясування правових пiдстав оформлення оренд}tих вiдносин.

ВартО зазначитИ гIро розпИття алкоГольниХ напоТВ дорослиМи особашtИ, палiння циI,арок на

стадiонi, що заборонено в громалських мiсцях, справляння cBoik фiзiологiчних потреб бiля

огорожi внаслiдок вiдсутностi вбиралень на територiт glaдiону, шо в цiлому, призl]оди,|,ь до

пошкодження комунального майна.
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На футбольному полi мiжшкiльного стадiону систематично проходять комершiйнi
турнiри украiнського представництва росiйськоi Аматорськоi футбольноТ лiги пiд брендом
<Му Gаmе 4U). Органiзатором TypHipiB е Слiпуха Анлрiй Володимирович разом з
помiчником Ходосовим BiKTopoM, якi розмiстили на стадiонi не перелбачену проектом
метаJIеву конструкцiю в виглядi вежi для фото- та вiдеофiксацiТ футбольних iгор. При
пересуваннi такоi металевоi конструкцii вiдбувасться пошкодження покриття бiгових
дорiжок та футбольного fIоля.

Хочу також придiлити особливу увагу питанню паркування транспортFIих засобiв
вiдвiдувачiв стадiону, для яких вiдведено окрему дiлянку iз заiЪдом зi сторони вуличi
Богатирськоi. Однак, власники автомобiлiв паркуються iз торцевих cTopiH стадiоtlу, чим
перешкоджають доступ спецтранспорту до навччLтьних закладiв та обмежують пожежний
проТзд на стадiон.

Мною по[ередньо вже порушувалося питання щодо паркування та можливосr,i
вiдкритого доступу мешканцiв на територiю стадiону, iз проханням розробити вiдповiдний
порядок та графiк доступу жителiв, що завершилося формальною обiцянкою.

Також цiкавий той момент, що балансоутримувачем мi>ttшкiльного стадiону с
Управлiння освiти ОболонськоТ районноi в MicTi Киевi державноI адмiнiстрацii, яке несе
зобов'язання за утримання даного комунального об'скта та на функцiонування якого
здiйснюються вiдповiднi бюджетнi надходження. Проте, як зазначають lttителi, обминаrочи
закон, Bci питання щодо користування стадiоном можна по домовленостi вирiшити iз так
званим (директором стадiону) - Лащуком Свгенiсм Михайловичем.

Отже, стас очевидним, що в позаурочний час мiжшкiльний стадiон використовустьсrI
на безоплатнiй ocHoBi, при цьому, iз обмеженням вiльного доступу мешканцiв приJlеI,лих
булинкiв на територiю стадiону.

З огляду на зазначене, прошу Вас зобов'язати вiдповiднi iнстанцii надати розгорнуту
iнформацiю щодо:

1) видiлених бюджетних коштiв на утримання мi>tсшкiльного стадiону гiмназiТ N9 l43
та загальноосвiтньоТ школи jS 231 по вул. Богатирськiй, 2В в Оболонському райоlri
м. Кисва та iх цiльове використання протягом 2018120|9 poKiB iз надаIIнJIм
пiдтверджуючих документiв ;

2) наявностi розробленого порядку надання в оренду спортивних майданчикiв
мiжшкiльного стадiону iз наданням копiй, у випадку iх наявностi;

3) наявностi договiрно-правових (орендних) вiдносин з фiзичними/юридичFIими
особами на використання спортивних майданчикiв (футбольних полiв)
мiжшкiльного стадiону iз наданням копiй, у випадку Тх наявностi

4) наявностi договiрних вiдносин iз органiзаторами АматорськоТ футбольгtоТ лiги <Му
Game 4U> iз наданням копiй, у випадку Тх наявностi;

5) можливостi використання спортивних майданчикiв мiлсшкiльного сталiону
мiсцевими жителями в позаурочний час та надати графiк вiдвiдування гроN,tадяна]\,{LI:

6) причин вiдсутностi ключiв в адмiнiстрацii гiмназiт J$ l43 та загальноосвiтньот
школИ Ns 231 та обмеЖення ix вiльногО доступУ до мiхсшКiльного сталiоlt1,.

ВiДПОВiДНО ДО ПУНКтУ 2 статгi 13 Закону УкраiЪи <Про статус депутатiв мiсцевих рад),керiвники пiдприсмств, установ та органiзацiй, незалежно вiд форми власносr.i.
розташованих на територii вiдповiдноi ради, до яких звернувся депутат, зобов'язаtti у
десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати вiдповiдь, а в разiнеобхiдностi додаткового вивчення чи перевiрки дати йому вiдповiдь не пiзнiше ,tk умiсячний строк.
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Вiдповiдь за результатами розгляду цього депутатського звернення надiслати у
встановлений чинним законодавством строк на адресу: 01044, м. КиТв, вул. Хрещатик, 36 на
iм'я депутата Киiвськоi мiськоi ради - Костенко Л.В.

З поваzою

Щепутат Людмила KocTetlKo

BuK, Фочук LП.
mел.227-61-03


