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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

в порядку ч. 1 ст. 13 Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад» 

щодо з’ясування обставин та захисту 

інтересів мешканців міста Києва у 

реалізації права на якісний відпочинок та 

безпечне і чисте навколишнє природне 

середовище 

 

 

Шановний Тимуре Фіруддіновичу! 

 

 

До мене, як до депутата Київської міської ради, надійшло звернення від 

Благодєтєлєвої-Вовк С.Л. щодо щодо з’ясування обставин та захисту інтересів 

мешканців міста Києва у реалізації права на якісний відпочинок та безпечне і 

чисте навколишнє природне середовище 

Проблема полягає у наступному. Забудова лівого берега Києва 

житловими комплексами набирає обертів кожного року. На жаль, при цьому 

інфраструктура та місця для відпочинку взагалі не будуються. Лівий берег 

перетворився на кам'яні джунглі. Ситуація в районі Осокорки-Західні склалася 

критична. Для такої великої кількості населення немає жодного парку чи зони 

відпочинку.  

Узимку 2021 року жителі ЖК «Славутич» та «Севен» звернулись до 

міської влади із пропозицією створення парку навколо озера Синятин, між 

вулицями Іжевська та вул. Зарічна. Ця територія ідеально підходить під 

розбудову парку через її близькість до Дніпра, водойм, велику незабудовану 



територію. Від створення парку усі мешканці як нових житлових комплексів 

"Славутич", "Зарічний", "Рів'єра", "Севен" так і тих, що розташовані вздовж 

проспекту Миколи Бажана та Дніпровської набережної матимуть користь та 

місце для відпочинку.  

Члени ініціативної групи розробили відповідний проект благоустрою та 

подали його на громадський бюджет 2022 року. Зараз проект проходить 

експертизу у КМДА. 

Проте, мешканцям стало відомо про наміри облаштувати кілька 

паркувальних зон (автостоянок) на зазначеній території. Мешканці стурбовані 

можливістю зашкодити цим реалізації проекту створення парку та просять не 

допустити розміщення паркувальних зон (автостоянок) на зазначеній території. 

Керуючись вимогами статей 11, 13 та 15 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад» прошу Вас розглянути по суті звернення, вжити 

відповідних заходів реагування та надати відповідь у межах компетенції. 

Про результати розгляду прошу повідомити безпосередньо заявників та 

мене за адресою громадської приймальні (02095, м. Київ, вул. Княжий Затон, 

16-Д) або за допомогою Системи автоматизованого документообігу АСКОД у 

строки, передбачені п. 2 ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад». 

 

 

З повагою 

                  Володимир ГОНЧАРОВ  

 


