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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
щодо законності засипання берегів та змінення
берегової лінії річки Підбірна поблизу вулиці
Центральна в рамках робіт з розчищення, що
здійснюються КП «Плесо»
Шановний Віталію Володимировичу!

До мене як до депутата Київської міської ради звернулися мешканці
Дарницького району м. Києва зі скаргами на засипання берегів річки Підбірна,
що призвело до зміни берегової лінії річки, оскільки було досипано близько 10
метрів землі до існуючої берегової лінії біля будівництва ЖК Рів’єра,
супермаркету АТБ, що поблизу вулиці Центральної в Дарницькому районі
міста Києва.
За словами мешканців та представників міського благоустрою,
виконавцем робіт з засипання берегів є КП «Плесо» і роботи здійснюються в
рамках виконання проекту з розчищення річки Підбірна за кошти з міського
бюджету. Однак у мешканців виникають сумніви, щодо відповідності
виконуваних робіт проекту розчищення, оскільки не зрозуміло, навіщо
проводити масштабі роботи з досипання десятьох метрів суші шляхом
завезення грунту, якщо його можна добути з дна під час розчищення. Також
мешканців обурює, що таке засипання шкодить річці і є абсолютно
непотрібним, оскільки течія і розмивання берегів на ній мінімальні і потреби в
підсипанні немає.
За словами мешканців, можливою метою робіт з підсипання є допомога
забудовнику незаконно спорудженого на ділянках для присадибної забудови
багатоповерхового ЖК Рів’єра, оскільки будинок був споруджений з

порушеннями, у прибережній захисній смузі. Тепер, шляхом досипання
берегу, вимоги щодо відстані до урізу води буде виконано. Але це зашкодить
річці і головне, обурює, що це ще й робиться за рахунок коштів міського
бюджету.
Враховуючи вищевикладене та керуючись статтею 13 Закону України
«Про статус депутатів місцевих рад», на виконання моїх повноважень як
депутата Київської міської ради, –

ПРОШУ:
1. Провести перевірку дотримання законодавства при проведенні
розчищення річки Підбірна та відповідність виконуваних робіт проекту
рочищення.
2. Надати копії планів-схем запланованих робіт та проекту розчищення
річки Підбірна .
3. Проінформувати мене про результати розгляду даного звернення у
встановлений законодавством України десятиденний строк за адресою:
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, каб. 419.
.

