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Генеральному директору
Київського Комунального Об’єднання 
зеленого будівництва
 та експлуатації зелених насаджень 
міста «КИЇВЗЕЛЕНБУД»
Олексію КОРОЛЮ
вул. Кудрявська, 23
м. Київ, 04053

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Шановний Олексію Валентиновичу!

До мене як до депутата Київської міської ради звернулися стурбовані 
мешканці Дарницького району м. Києва з приводу стану покриття «стежки 
здоров’я» в регіональному ландшафтному парку місцевого значення 
«Партизанська слава» (Далі - парк «Партизанська слава») (див. фото та 
скриншоти у додатку до депутатського звернення).

Так, в соціальній мережі Фейсбук 
(https://www.facebook.com/groups/244162629654624/posts/1115881512482727/), 
громадяни зазначили, що «сьогодні вдень пройшлися новою доріжкою. Вона вся в 
калюжах та рідкій масі. Раніше, коли не було цього штучного покриття, такого не 
було. Калюжі були лише у деяких місцях. Чи буде ще якесь додаткове 
покриття?».

Також окремо мешканці поскаржилися на відсутність вздовж стежки 
пересувних біотуалетів.  

Протягом 2021 р. у парку «Партизанська слава» тривали реконструкція та 
комплексне облаштування стежки здоров`я з прилеглою інфраструктурою. 

Стежка здоров’я в парку «Партизанська слава» – це популярна бігова і 
велодоріжка, раніше у вигляді добре утоптаної ґрунтової стежки. Довжина понад 
6 км. Вона починається за вулицею Старобориспільська і закінчується в 
Нікольському лісі, який межує з парком. Вона існує давно і користується 
популярністю у місцевих жителів для дозвілля та активного відпочину.  

https://www.facebook.com/groups/244162629654624/posts/1115881512482727/


Нагадую, що відповідно до даних обліку територій та об’єктів природно-
заповідного фонду Парк створений рішенням Київської міської ради від 
17.02.1994 р. №14 на площі 115 гектарів та перебуває у віддані комунального 
підприємства УЗН Дарницького району. В документі зазначено, що Парк має 
високу ландшафтну та рекреаційну цінність.

На підставі зазначеного, враховуючи інтереси мешканців Дарницького 
району м. Києва, керуючись ст. 13 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад», ст. 20 Регламенту Київради, прошу Вас:

1. Надати інформацію щодо технологічних характеристик покриття стежки 
здоров’я в парку «Партизанська слава» у Дарницькому районі м. Києва; 

2. У разі виявлених порушень зобов’язати підрядну організацію провести 
додаткові роботи з усунення недоліків покриття стежки здоров’я в парку 
«Партизанська слава» у Дарницькому районі м. Києва; 

3. Розглянути можливість та доцільність розміщення пересувних біотуалетів 
вздовж стежки здоров’я в парку «Партизанська слава» у Дарницькому 
районі м. Києва. 
Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене у встановлений законодавством України 10-ти денний строк через систему 
електронного документообігу «АСКОД» та на наступну електронну адресу: 
malenko@kmr.gov.ua.

Додаток на 3 арк. у 3 прим. 

З повагою, 
голова депутатської фракції
«ГОЛОС» 
у Київській міській раді                    Григорій МАЛЕНКО

Черкашин Денис Євгенійович
 (044) 337-10-14 

mailto:malenko@kmr.gov.ua

