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Головi постiйноТ KoMiciT КиТвради
з питань бtоджету та
соцiа,ть но-еко но м iчного роз витку

CTpaHHiKoBy А.М.

П ропозtttlii' 0о прое кmу Бюd,лrcе mу
.ltiспtа KttcBa tta 20l9 piK

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановнuй AHdpito Мuколайовuчу !

!,о мене, як депутата КиТвськоТ MicbKoT ради, звернулися представники асоцiацii
громадських органiзацiй (AZATLIQ> з проханням сприяти у cTBopeHHi на територiТ

пiвострова Собаче гирло, що в Оболонському районi м. Кисва, паркУ пiд назвою

<Крим>.
Як вбачасться iз звернення, згадана вище земельна дlлянка мас вигляд

пiвострову, ш(о асоцiюсться iз Кримським пiвостровом, та мас ва}кливе символiчне

значення для вирах(ення територiальноТ цiлiсностi нашоТ краТни та пiлтримки
вимушених переселенцiв iз окупованоТ територiТ.

З оглялу на ак,гуальнiсть вищезазначеного питання, прошу Вас при винесеннi на

розгjlяд постiйноТ KoMiciT КиТвради з питань бюджету та соцizutьно-економiчного

розвитку проек,l,у Бlоджету мiс,га Кисва на 20 l9 piK, забезпечити передбачення

фiнансування на проектування |lapкy територiТ пiвострова Собаче ГИРJIо, ЩО В

Оболонському районi м. Кисва. парку пiд назвою кКрим>.

!оdаmок; копiя лuсmа ГО кДZДТLIQ) - на 2 арк.
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Асоцiацiя

Tl)BaPI,1CTBOI\,l

побу го

rt. Ktlitr,0l1l33, бул. JI, YKllaiHKtl;Jl, прпм,!0l,

l

ýс l l 1"га,гу KltiBcl,tcoi i\,I icl,KoT рqдIr
lIlt.чaii",lcllKy В.0.

звýрнЕ}Iня
.,:

Шановнi ttcpiBlit.tl<lt Bitttot.talз.loT та зaкotIoliall.toT l,i.iloK'B.uaДl.r КИеВil|: ПеРе;1
' }\lyclп1, jdoзвOлl,тв зпсrзi;1,1ttтлt l]tlb,l сRоIо l10l}ary за пOсJliдоtыlУ Та пI)I,tlIцItlJоI;,д;

ttозlтtlitо шOltо IIll,гilIIь TllлlttacoL]o окупФваIIоТ терll,горii tliBocTpclBa Кришr.
Зокрсtr,tа, у 2015 роцi за IJаt1.1оi'особлtсгоТ пi;lт,рllпtки вимуtдсtllлЙ,

персссJlеiIцяh,ti,t l,а rlебаiiлужt,tпттt Kltяrtabtl.t бi:тя пltяжу <<Наталкill було прOвсдеi{Sl,
aKttito, IIpItyI)ollclI(l .,to ДItя iil)}lIIcl,rio,i ill,ilpcbl(oI-o праIIору.

ilрезеtlтовпllе тOго длiя cl,tмBФ:Ii.ltlc зоб;эаiitсltltя пбрял 'з,,, f{qlЦraBltltr1,
llра[l0рФ}l )/кlэаi)ltt IIpa{Iopy I(pIlI\lcbкol,aтapcbl(Фr:0 r;аро,цу уособлловаЛо]
ltclli;l'cbttticгi, Kplt,rtcbltol о лiвостllова вiл YKpaТltlt ,га Tel)llTopia.ilbHy tti.nicrlicTb

Вjдllовiltrrо ,ilo Piп]cltlul i(l.rTBcbtcoi Micbttoi ралlt вiл 22 бсрезllя 20i 8 року N,
З95i14l9 кIlqо }1Jlyчiу__п lloIIoB.TIcIrlli дого_вору орс}л.дl.t земеfrьп*Oj дirтýнклt,.,вiл
28.03,2008 N ?8-6-00528, yкjlailello1,o MirK-Кlrioc,,Kblo iiiсr,,БiО '''роjiБiо :r.,*

з облtеlксноtо вiлпrэвi,idа.llыliстtо
а,]] ьru l с)) дрrя будiвпI,{l,rrв а.

спор,t,ивIiO-оздOровчбl"0 комilлекоу lla вiл, ПiillрitlHiй.:,B
llic,t,a Kt:cBitli вiлtчtовltеrrо T^oBapllc,TBy з об;rлёжСноtо

/liлянки для
побуl,ового,

i\rlc.l,a



окрас та BiзI.iTIiOIO

rостя[t стOлI{цl, що
з'повагоtо та

Го <<дза,г,ll}Iк>> впевненi, ш{О парк'iiКрлiмя-' отhйЁ,,ýлЁ[еlо iз

Сеrtре,гар Ас ortia цiТ гр оп,аJlськI.1,ч opl'al t iза l l i i,i <Аза,iл lt K>l,

l<epiBHltK jttiцiaTrtBttoi груп1.1 <<Кара КаплДiл>r . '

E.Cvrtýlilrafuý,


