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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
щодо надання інформації стосовно 

виконання протизсувних робіт на схилі 

озера Глинка в районі провулку Філатова у 

Печерському районі міста Києва 

 

Шановний Ярославе Володимировичу! 

Відповідно до п. 1 розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 930 від 12.06.2013 

року комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та 

реконструкції "Київбудреконструкція" було визначено замовником розробки 

проектно-кошторисної документації та виконання протизсувних робіт на 

схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському 

районі (надалі – «КП «Київбудреконструкція», «Замовник»).  

Пунктом 2.6. вищезазначеного розпорядження КП 

«Київбудреконструкція» повинно забезпечити виконання вищенаведених 

робіт та ввести об'єкт в експлуатацію в установленому порядку у термін до 

26 грудня 2018 року. 

Як зазначено у віснику державних закупівель (№194 від 11.10.2016 

року) замовником було проведено тендер на проведення протизсувних 

роботів на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова у 

Печерському районі, переможцем якого став ТОВ «Ягуар». 



Відповідно до п. 2.1 технічного завдання конкурсних торгів, яке 

затверджене рішенням комітету з конкурсних торгів КП 

«Київбудреконструкція» від 30 червня 2016 року № 25, для реалізації 

протизсувних заходів на схилі озера Глинка (на площі 2 га) передбачено 

виконання великої кількості будівельних робіт, терміни яких визначається 

календарним планом. 

Статтями 837, 849 Цивільного Кодексу України вказано, що замовник 

за договором підряду має право у будь-який час перевірити хід та якість 

роботи. 

У відповідності до ст. 13 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога 

депутата місцевої ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, 

до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та 

їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих 

органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, 

розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити 

заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції. 

Ураховуючи вищезазначене, керуючись ст. 140 Конституції України,            

ст. 6 Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ», ст. 2, 13 

Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», з метою встановлення 

об’єктивної істини та захисту територіальної громади міста Києва прошу 

Вас, шановний Ярославе Володимировичу, надати: 

1. інформацію щодо стану виконання протизсувних робіт на схилі озера 

Глинка в районі провулку Філатова у Печерському районі міста Києва 

товариством з обмеженою відповідальністю «Ягуар» за період з моменту 

підписання договору до дати отримання даного депутатського звернення; 

2. календарний план виконання протизсувних робіт на схилі озера 

Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському районі 

товариством з обмеженою відповідальністю «Ягуар»; 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу повідомити 

мене за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 у термін передбачений 

частиною другою статті 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад» та частиною другою статті 20 Регламенту Київської міської ради. 

 

З повагою         Алла Шлапак 

Виконавець:  

Коберник Віталій Васильович 

Контактний номер телефону: +38 (067) 866-57-78 


