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В.о. генерального директора 

КП «Плесо» 

Боярчуку В.Б. 
02660, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 7  

 
 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

в порядку ч. 1 ст. 13 Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад» 

щодо вжиття термінових заходів з 

покращення санітарно-екологічного стану 

озера Підбірна в Дарницькому районі 

міста Києва 

 

 

Шановний Віталію Борисовичу! 

 

 

До мене, як до депутата Київської міської ради, звернувся Багнюк О.М. 

з проханням вжити заходи з відновлення водопостачання річки Підбірна. 

Багнюк зазначає, що через засмічення переливного колектору, через 

який протикає річка Підбірна, остання перестала бути з‘єднана з Дніпром, 

внаслідок чого виникло обміління річки, що може призвести до її загибелі. 

Цілком поділяю стурбованість заявника та мешканців мікрорайону 

Осокорки та хочу зазначити, що минулого року неодноразово звертався з 

відповідними депутатськими зверненнями, у тому числі й до КП «Плесо», 

щодо з‘ясування причин затримки реалізації проекту відновлення порушеного 

санітарно-екологічного стану озера Підбірна в Дарницькому районі міста 

Києва та запобігання заростання водойми. 

Зазначеним проектом, зокрема, були передбачені роботи з розчистки 

акваторії, укосів та дна водойми, які мали бути виконані до кінця листопада 

2019 року. 



Втім, станом на сьогоднішній день жодні роботи взагалі не проводяться, 

а ті, які проводилися раніше, не відповідають задекларованим та передбаченим 

проектом. 

Керуючись вимогами статей 11, 13 та 15 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад» прошу Вас розглянути по суті заяву Багнюка О.М., 

з‘ясувати причини затримки реалізації проекту відновлення порушеного 

санітарно-екологічного стану озера Підбірна в Дарницькому районі міста 

Києва та запобігання заростання водойми та вжити термінових заходів з 

покращення санітарно-екологічного стану водойми. 

Про результати розгляду цього депутатського звернення прошу 

повідомити безпосередньо заявника та мене за адресою громадської 

приймальні (02095, м. Київ, вул. Княжий Затон, 16-Д) у строки, передбачені п. 

2 ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». 

  

Додаток: копія звернення. – на 2-х арк. 

 

 

З повагою, 

                   В.В.Гончаров  

 

 

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД ІТС 

ЄІПК 

За підписом:  

Гончаров Володимир 

Валентинович 

  

  

Депутати Київради 

26.05.2020 № 08/279/8/022-2466 

вих 

 

Перелік цифрових підписів 

П.І.Б. 
Дати і час нанесення 

ЕЦП 
Погодження 

Час останнього 

нанесення ЕЦП 
Гончаров Володимир 

Валентинович 

Кількість ЕЦП: 1 
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