
 

 

ДЕПУТАТ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIIІ СКЛИКАННЯ 

 

″10″  серпня 2020 р.                                                                № 08/279/08/515-7811 

В.о. генерального директора 

Київського комунального 

об’єднання зеленого 

будівництва та експлуатації 

зелених насаджень міста 

«Київзеленбуд» 

Королю О. В. 

Шановний  Олексію Валентиновичу! 

За інформацією, яка розміщена на сайті публічних закупівель Prоzzoro КО 

«Київзеленбуд» КО «Київзеленбуд» 3 серпня 2020 року за результатами тендеру 

уклало угоду з ТОВ «Євротехнології груп» про будівництво парку вздовж проспекту 

Генерала Ватутіна між проспектом Володимира Маяковського та вулицею Оноре де 

Бальзака у Деснянському районі Києва за 62,00 млн. гривень. У липні 2019 року фірма 

виграла перший тендер на 57,89 млн грн., але у вересні 2019 року 

замовник розірвав договір в односторонньому порядку без оплати через невиконання 

нею договірних зобов’язань. Вона мала почати роботи в липні 2019 року. Проте 

обстеження об’єкту в серпні 2019 року показало, що роботи так і не були початі. 

Тепер «Євротехнології Груп» виграла другий тендер щодо цього парку на вищу 

суму - 62,00 млн грн.  Цьогоріч фірма повинна виконати берегоукріплення, 

встановити альтанку, лавки, урни, велосипедну парковку і огорожу, влаштувати 

відкритий амфітеатр, поливо-зрошувальну мережу, освітлення, навігацію, 

велосипедні та пішохідні доріжки, дитячий та багатофункціональний майданчики, 

відеонагляд, громадську вбиральню, майданчик для сміттєвих баків і парковку для 

відвідувачів, озеленити територію. Відомо, що ТОВ «Будівельна компанія 

«Адамант» пропонувало на чверть нижчу ціну. Але його відхилили через помилки в 

розрахунках.  



У зв’язку з вищенаведеним, прошу надати наступну інформацію: 

- Чому до нового тендеру була допущена фірма, яка не змогла виконати свої 

зобов’язання по попередньому тендеру ще в 2019 році? 

- З яких причин ТОВ «Євротехнології груп» не виконали будівельні роботи в 

2019 році? 

-  Чому розрахунки на будівельні роботи збільшилися на понад 4 млн. гривень, 

якщо проєкт будівництва парка не змінювався? 

- Коли планується початок і завершення робіт, враховуючи, що будівництво 

парку планувалося проводити ще в 2019 році? 

- Яка доцільність будівництва нового парку на проспекті Генерала Ватутіна, 

якщо на проспекті Генерала Ватутіна передбачений капітальний ремонт іншого парку 

(між вул. Закревського та просп. Шухевича),  особливо під час ліквідації наслідків 

епідемії Covid-19, введення карантинних заходів  та як результат - економічна криза 

і недонадходження коштів в міський бюджет? 

Відповідно до ч. 2, 3  ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 

про результати розгляду звернення прошу Вас повідомити мене листом в 

установлений Законом термін. 

  З повагою 

  депутат Київської міської ради                                                 О.В. Пабат 


