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                                         Голові 
    Київської міської державної 
    адміністрації 
    Кличку В.В.  
   
ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
Щодо  порушень та можливих 
фальсифікацій, а саме невідповідності 
стенограми засідання результатам поіменних 
голосувань  при прийнятті ДПТ району 
Осокорки на пленарному засіданні Київради 26-27.11.2009 
 

Шановний Віталію Володимировичу! 
 

Сьогодні на засіданні комісії з містобудування, архітекткури та 
землекористування секретар комісії Іван Картавий озвучив інформацію про 
можливу фальсифікацію прийняття рішення "Про затвердження детального 
плану території району Осокорки у Дарницькому районі міста Києва". Як 
вдалося встановити за інформацією з відкритих джерел, а саме сайту 
Київради, підтверджується невідповідність між  стенограмою пленарного 
засідання від 26.11.2009 та результатами поіменних голосувань 26.11.2017 та 
27.11.2009. Так в результатах поіменного голосування за ніч 27.11.2009( 
продовження пленарного засідання 26.11.2009) 
http://kmr.gov.ua/uk/file/3686/download… на сторінці 13 та 14 голосування №13 
та №14, спочатку наявне голосування о 2:40:32 щодо включення до порядку 
денного Питання щодо виділення коштів на будівництво на Осокорках а потім 
о 2:40:55 голосування По суті щодо виділення коштів на будівництво на 
Осокорках. Це єдині результати голосувань щодо Осокорків, ніяких згадок 
про ДПТ району Осокорки у результатах поіменних голосувань за 26.11.2017 
та 27.11.2009 немає. В стенограмі натомість немає згадок про Питання 
виділення коштів на будівництво на Осокорках. В стенограмі від 26.11.2009  є  
запис про голосування за "Про затвердження детального плану території 
району Осокорки у Дарницькому районі міста Києва", питання з голосу вніс 
такий собі Самохін о 2:44 ночі , всі одноголосно за внесення і всі одноголосно 
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 за ДПТ вже о 2:47. (Стенограма тут http://kmr.gov.ua/…/content/plenarne-
zasidannya-vid-26112009  
Стенограма: "<--- 27 Ноября 02 ч 44 м 47 с ---- Третий стенограф ----> 
Шановні колеги! З процедурних питань. Нам з вами треба прийняти рішення 
стосовно того, коли ми призначаємо завтрашнє пленарне або сьогоднішнє 
пленарне засідання чергове з порядком денним на 27-е число. Це перше.  
Є кілька пропозицій, фракції їх озвучували, є пропозиція ...  
Самохін, будь ласка, записався. Яка пропозиція?  
Шановні колеги! Я радий, що у нас прокинулось в окремих депутатів, 
прокинулось особливе бажання попрацювати вже все-таки ближче до третьої 
години. Можливо процедура гласності не забезпечена повністю, тому що 
пряму трансляцію уже немає кому спостерігати. Тому я пропоную 
завершувати пленарне засідання. 
Будь ласка, Самохін! 
Самохін О.Ю.: Шановний Олесю Станіславовичу, шановні колеги! Мені дуже 
приємно, що хоча б к трьом годинам ночі ми вже почали плодотворно 
працювати. 
Я прошу ... Дуже нагальне питання, я прошу внести до порядку денного і 
проголосувати проект рішення "Про затвердження детального плану території 
району Осокорки у Дарницькому районі міста Києва". Це абсолютно дуже 
нагально і абсолютно соціальне питання дуже важливе, щоб не 
перевантажувати ... 
Довгий О.С.: Людмило Олександрівно, "Блок Віталія Кличка"! Пані 
Закревська! Людмило Олександрівно! Фракція "Блок Кличка" заперечує 
цьому? Не заперечуєте? Підтримуєте? "Блок Юлії Тимошенко" підтримує?  
Тоді, шановні колеги, якщо всі фракції підтримують. Прошу поставити ... 
Самохін О.Ю.: З урахуванням редакційної правки від юридичного управління.  
Довгий О.С.: Прошу поставити на голосування включення до порядку 
денного! Потім голосування по суті.  
Голосування: 
За - 92, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято про включення.  
Прошу голосувати його тепер по суті! 
<--- 27 Ноября 02 ч 47 м 47 с ---- Седьмой стенограф ----> 
Голосування: 
За - 94, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято."  
 
Тобто ми можемо спостерігати або сфальшовану стенограму, або наявний 
неправильний запис про результати голосування.  З огляду на це виникає 
питання, чи дійсно 26.11.2009 на пленарному засіданні Київради було 
прийняте рішення "Про затвердження детального плану території району 
Осокорки у Дарницькому районі міста Києва", чи можливо це рішення не 
розглядалося і відбулася фальсифікація стенограми пленарного засідання. 
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З огляду на вищезазначене, керуючись статтею 13 Закону України про 
статус депутатів місцевих рад, — 

                                              ПРОШУ: 

1) Провести перевірку наведених вище фактів невідповідності між  
стенограмою пленарного засідання від 26.11.2009 та результатами поіменних 
голосувань 26.11.2017 та 27.11.2009 ; 

2) Надати юридичний висновок щодо відсутності в результатах 
поіменних голосувань 26.11.2017 та 27.11.2009 голосування за проект рішення 
"Про затвердження детального плану території району Осокорки у 
Дарницькому районі міста Києва"; 

3) Надати юридичний висновок  щодо законності рішення "Про 
затвердження детального плану території району Осокорки у Дарницькому 
районі міста Києва" в разі відсутності результатів поіменного голосування за 
таке рішення; 

4) Провести перевірку аудіо запису пленарного засідання Київради від 
26.11.2017 та провести співставлення з стенограмою засідання. 

 

. 

 


