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Голові 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

КЛИЧКУ Віталію Володимировичу 
 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

Шановний  Віталію Володимировичу! 
 

До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулися мешканці 

Подільського району, що проживають на вулиці Парковій, зі скаргою на 

якість проведеного ремонту по відновленню асфальтового покриття дороги 

біля будинку №26 на вулиці Парковій. 

Вказують, що декілька років тому /приблизно 2 роки/, ПрАТ АК 

«Київводоканал» проводило роботи  на ділянці дороги біля будинку №26 по 

вулиці Парковій. Під час ремонту вказаний відрізок дороги було розрито. 

Після проведених робіт було відновлено асфальтове покриття дороги, але 

скаржаться, що роботи підрядною організацією з проведення  ремонту 

/відновлення/ асфальтового покриття ділянки дороги біля будинку №26 по 

вулиці Парковій  були виконані неякісно: зокрема, через два роки після 

проведеного ремонту йде усадка ґрунту та просідання дорожнього полотна з 

подальшою руйнацією асфальтового покриття. 

З даного питання було направлено депутатське звернення 

№08/279/08/027-367 до ПрАТ АК «Київводоканал».  

У відповіді ПрАТ АК «Київводоканал» зазначило, що ніякі ремонтні 

роботи на цій ділянці, пов’язані із порушенням благоустрою, на міських 

водопровідних та каналізаційних мережах упродовж 2017-2020 років не 

виконувались. 

На підставі скарг мешканців, керуючись ст. 13 Закону України «Про 

статус депутатів місцевих рад», прошу Вас надати доручення відповідній 

організації, яка проводила ремонтні роботи на вказаній ділянці щодо надання 

копії акту виконаних робіт підрядною організацією по відновленню 

асфальтового покриття дороги на вулиці Парковій, 26, проведення 

обстеження стану дороги, а також направлення підрядній організації, яка 

виконувала роботи з відновлення асфальтового покриття дороги на вулиці 

Парковій, 26 претензію щодо переробки неякісних робіт за власний рахунок 

підрядника. 



Відповідь на звернення прошу направити через систему електронного 

документообігу «АСКОД», а також за адресою: м. Київ, проспект Георгія 

Гонгадзе, 32-Б та на електронну адресу didovets.yuriy@kmr.gov.ua у 

десятиденний термін, що передбачено ч. 2 ст. 13 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад». 

 

Додаток: копія депутатського звернення та копія відповіді на 2 аркушах. 

 

З повагою – депутат Київради    Юрій Дідовець 
 

 

Вик. Сафіна 361-50-30 


