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Голові Дарницької районної в  

м. Києві державної адміністрації 

Ярославу ЛАГУТІ  

вул. О. Кошиця, 11 

м. Київ, 02068 
 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний Ярославе Миколайовичу!   

 

До мене як до депутата Київської міської ради звернулись занепокоєні 

мешканці житлового масиву «Позняки» у Дарницькому районі міста Києва з 

приводу наступного питання. 

Так, з відкритих джерел мені та громадянам стало відомо про плани щодо 

надбудови 4-х поверхів у Слов’янській гімназії і в гімназії № 315 у 

Дарницькому районі м. Києва.   

Питання шкіл і садочків є дуже актуальним та одним з найгостріших для 

місцевих жителів. Адже попри будівництво численних багатоповерхових 

будинків, як в мікрорайоні Позняки 4 та 4-А так у Дарницькому районі в 

цілому, розвиток інфраструктури, в тому числі будівництво дитячих садочків та 

шкіл, катастрофічно відстає.  

За неофіційною інформацією, станом на зараз в Дарницькому районі 

будується 23 нових житлових комплекси, а це біля сотні нових 

багатоповерхових житлових будинків, не враховуючи планів забудовників 

щодо продовження будівництва житлових масивів «Патріотика» та «Патріотика 

на озерах».  

На теперішній час у мкр. 4а ж/м. Позняки немає жодного 

загальноосвітнього та дошкільного закладу, а у 4 мкр. ж/м. Позняки 

функціонує лише один загальноосвітній заклад – Слов’янська гімназія (вул. 

Драгоманова, 10-В).  

В той же час, на території зазначених мікрорайонів є всього 2 дошкільних 

навчальних заклади. Ще один повинен з'явитися (скоріше за все приватний) в 



рамках будівництва ЖК «Традиція», але без зазначенні дат та планів. З огляду 

на кількість нинішніх і майбутніх мешканців даного мікрорайону, цього явно 

недостатньо. Кількість місць у дитячих навчальних закладах в кілька разів 

менша за необхідну, є всі підстави казати, що розрахунки детального плану 

території (далі - ДПТ) та існуючих ДБН порушені.  

В той же час, на пленарному засіданні 18 грудня 2018 р. депутатами 

Київської міської ради було одноголосно ухвалено Проект рішення «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки». Проект було розроблено Дарницькою РДА з ініціативи 

активістів району, які займаються цим питанням вже три роки. 

Згідно з проектом, нову загальноосвітню школу планується збудувати у 

мікрорайоні Позняки-4 (вулиці Драгоманова, Анни Ахматової, Петра 

Григоренка, Олени Пчілки). Проект передбачає також будівництво сучасного 

стадіону, який обслуговуватиме нову школу і стару, що не має свого стадіону 

(див. у додатку до звернення План-схему вищевказаної земельної ділянки). 

Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 13 Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад» та статті 20 Регламенту Київради прошу 

Вас: 

1. Надати інформацію стосовно намірів та планів Дарницької РДА щодо 

побудування закладу загальної середньої освіти в 4-му мікрорайоні 

житлового масиву «Позняки» на ділянках 33 та 35 у Дарницькому 

районі м Києва; 

2. Надати інформацію щодо поточного стану процедури з 

землевідведення ділянки під будівництво закладу загальної середньої 

освіти в 4-му мікрорайоні житлового масиву «Позняки» на ділянках 33 

та 35 у Дарницькому районі м. Києва;  

3. Враховуючи важку ситуацію посприяти щодо прискорення процедури  

землевідведення ділянки під будівництво закладу загальної середньої 

освіти в в 4-му мікрорайоні житлового масиву «Позняки» на ділянках 

33 та 35 у Дарницькому районі м.Києва.  

Про результати розгляду депутатського звернення прошу інформувати 

мене у встановлений законодавством України 10-ти денний строк за адресою: 

02096, м. Київ, вул. Ю. Пасхаліна, 12 (громадська приймальня депутата 

Київради Г. Маленка), а також на наступну електронну адресу: 

malenko@kmr.gov.ua  

Додатки на «1» арк.  

 

 

 

З повагою,  

депутат Київської міської ради, 

голова депутатської фракції 

«ГОЛОС»  

у Київській міській раді                       Григорій МАЛЕНКО 

 
Черкашин Денис 337-10-14 
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