«_05 » __липня_ 2018 р.

№08/279/08/014-743

Голові Київської міської
державної адміністрації
Кличку В. В.
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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
щодо незадовільного стану кам’яної набережної
Дніпра у Дарницькому районі на ділянці між
Дарницьким мостом та парком Прибережний
Шановний Віталію Володимировичу!

До мене як до депутата Київської міської ради звертаються мешканці
Дарницького району м. Києва зі скаргами на незадовільний санітарний та
технічний стан кам’яної набережної Дніпра на ділянці від Дарницького мосту
до парку Прибережний. Я також особисто неодноразово пересвідчувався у
незадовільному стані цієї ділянки набережної протягом останніх років.
На набережній не проводиться прибирання, наявні десятки куп сміття.
На кількох ділянках нанесено грунт та пісок, пошкоджені плити опірної стіни,
металева огорожа частково вкрадена, частково нависає над набережною,
створюючи небезпеку травмування людей у випадку можливого падіння.
В той же час в Дарницькому районі відсутні облаштовані місця
відпочинку та прогулянок на березі Дніпра. Приведення до нормального стану
вищезазначеної ділянки набережної могло б частково вирішити цю проблему.
Також логічним кроком є облаштування на цій ділянці набережної
велосипедної та пішохідної доріжки, яка б об’єднала набережні Дніпровського
та Дарницького районів єдиним прогулянковим маршрутом.
Враховуючи вищевикладене та керуючись статтею 13 Закону України
«Про статус депутатів місцевих рад», на виконання моїх повноважень як
депутата Київської міської ради, –

ПРОШУ:
1. Надати інформацію щодо балансоутримувача кам’яної набережної
Дніпра на ділянці від Дарницького мосту до парку Прибережний у
Дарницькому районі міста Києва.
2. Провести перевірку санітарного та технічного стану вищезазначеної
набережної.
3. Провести заходи з прибирання набережної, вивезення сміття, нанесеного
піску та грунту.
4. Провести заходи з демонтажу небезпечних елементів огорожі та
пошкоджених бетонних частин опірної стіни, що створюють небезпеку
для громадян своїм можливим падінням.
5. Розглянути можливість створення на вищезазначеній ділянці набережної
вело та пішохідної доріжки, з огляду на відсутність подібних зон
відпочинку на березі Дніпра у Дарницькому районі.
6. Проінформувати мене про результати розгляду даного звернення у
встановлений законодавством України десятиденний строк за адресою:
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, каб. 419.

