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■ І
* Щодо парку культури та відпочинку 

орієнтовною площею 41,64 га навколо 
озер Йорданське та Кирилівське в 
Оболонському районі міста Києва

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Віталію Володимировичу!

Громада Оболонського району є ініціатором та активним учасником створення 
парку культури та відпочинку орієнтовною площею 41,64 га навколо озер Йорданське га 
Кирилівське в Оболонському районі міста Києва.

На сьогоднішній день для реалізації парку було здійснено такі кроки:

1) В співавторстві з ініціативною групою було підготовано проект рішення про 
наДання статусу парку, який згодом було прийнято Київською міською радою (рішенням

1 Київської міської ради від 22.06.2017 № 631/2793 «Про створення парку культури та 
відпочинку в Оболонському районі міста Києва»).

2) Проведено два громадських обговорення щодо концепції майбутнього парку. В 
даних заходах приймали участь близько 600 місцевих мешканців, які сформували єдине
бачення влаштування парку.

3) Проведено ряд засідань робочої групи з числа професійних архітекторів, які
опрацювали запит громади та сформувало технічне завдання яке стало основою для 
підготовки документації на публічні закупівлі послуг з проектування парку (замовником
виступає КО «Київзеленбуд»).

4) В 2018 році завершено перший етап проектних робіт на які витрачено близько
800 тис. грн. бюджетних коштів.

Доводжу до вашого відома, що на сьогоднішній день існує ризик зупинки другого 
етапу проектування парку -  КО «Київзеленбуд» як замовник робіт, має наміри зменшити 
фінансування робіт з проектування парку з 900 тис. грн (дев'ятсот тисяч гривень) до 100 

1 тис.грн. (сто тисяч гривен). Дане рішення, замовник мотивує тим, що на даний етап 
проектування необхідно додатково 2 100.00 тис. грн. (два мільйони сто тисяч гривень).



Враховуючи суспільний резонанс, прошу вас надати доручення КО «Київзеленбуд» 
підготувати бюджетний запит на додаткове фінансування робіт з проектування 
вищевказаного парку на суму 2 100.00 тис. грн. (д$а мільйони сто тисяч гривень) та 
сприяти у виділенні зазначених коштів при коригуванні Бюджету міста Києва на 2019 рік.


