"13" липня 2020 року

№08/279/08/027-410
Голові Київської міської
державної адміністрації

Щодо незадовільного розгляду
депутатського зверненння
ПрАТ "АК "Київводоканал"

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
Мною, як депутатом Київської міської ради, було направлено депутатське
звернення №08/279/08/027-390 від 02 липня 2020 року до Голови правління генерального директора приватного акціонерного товариства "Акціонерна
компанія "Київводоканал" Новицького Дмитра Юрійовича щодо надання
інформації у зв'язку з чим припинилося наповнення водою силами ПрАТ "АК
Київводоканал" озеро Синє, яке розташоване у Подільському районі, але відповіді
по суті викладеного питання я не отримав.
Мешканці житлового масиву Виноградар стурбовані різким зниженням рівня
води в озері Синє та бездіяльністю балансоутримувача водойми КП "ПЛЕСО",
тому взялися активно контролювати весь процес та постійно проводити
громадські обговорення. Під час останніх зборів мешканців та активістів на озері
Синє стало відомо, що рівень води вказаної водойми довгий час, приблизно до
2015 року, підтримувався шляхом штучного наповнення силами ПрАТ "АК
"Київводоканал", а саме - двічі на рік озеро наповнювали водою по 14 тис. куб.м..
Враховуючи інформацію, про яку стало відомо під час зборів на озері Синє,
мною було направлено відповідне депутатське звернення від 02. 07. 2020
року№08/279/08/027-390 з проханням надати інформацію, у зв'язку з чим
припинилося наповнення озера водою силами ПрАТ "АК Київводоканал" та чому
до цього часу подачу води у водойму не було відновлено.
У відповіді від 13.07.2020 року №30/57/5/36/02-20 на моє депутатське
звернення, ПрАТ "АК Київводоканал" не надав відповіді щодо причини
припинення наповнення водойми шляхом подачі води насосною станцією.
Враховуючи вищевикладену інформацію, з метою отримання письмової
відповіді від генерального директора приватного акціонерного товариства
"Акціонерна компанія "Київводоканал" Новицького Дмитра Юрійовича щодо
причин припинення наповнення озера Синє шляхом подачі води насосною

станцією ПрАТ "АК Київводоканал" та керуючись ст. 15, 21 Закону України "Про
статус депутатів місцевих рад", прошу Вас:
1. Повторно, належним чином розглянути депутатське звернення від 02. 07.
2020 року №08/279/08/027-390 ;
2. Надати запитувану інформацію у депутатському зверненні від 02. 07. 2020
року №08/279/08/027-390;
Додатки до депутатського запиту:
1. Копія депутатського звернення від 02. 07. 2020 року №08/279/08/027-390
року;
2. Відповідь ПрАТ "АК Київводоканал" від 13.07.2020 року №30/57/5/36/0220 на моє депутатське звернення.

З повагою, депутат Київради
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