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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний Віталіє Володимировичу! 

 

 

 До мене, як до депутата Київської міської ради, в чергове звернулись 

мешканці Дарницького району мікрорайону «Нова Дарниця», зі скаргою на 

непрацюючий фонтан у сквері на перехресті вулиці Ялтинська та вул. Заслонова. 

На моє попереднє звернення з даного питання від 13 січня 2022 року вих. 

№08/279/09/141-332, мене було повідомлено, що сквер закоханих, до якого 

належить ділянка біля будинку № 14 на вулиці Костянтина Заслонова, перебуває 

на обслуговуванні комунального підприємства по утриманню зелених насаджень 

Дарницького району. 

Замовником влаштування фонтана у сквері на вул. Ялтинській, 11 ще у 

2013 році виступило Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та 

експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд». 



 

 

Згодом проектна організація ТОВ «Авітон Будпроєкт» виконала робочий 

проект зовнішніх мереж водопроводу та насосного обладнання фонтана 

(зовнішні електричні мережі) на вул. Ялтинській, 11. Однак цей проект не було 

реалізовано до кінця, на баланс комунального підприємства по утриманню 

зелених насаджень Дарницького району фонтан не передано. 

Хочу зазначити, що вказана інформація викликала обурення у активних 

представників громади, адже як виявляється бюджетні кошти були витрачені, а з 

2013 року до цього часу жодних управлінських рішень по завершенню проекту 

не прийнято. 

Враховуючи вищевикладене, для поліпшення благоустрою громадянам та 

керуючись статтею 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

прошу Вас: 

- повідомити мене про причини не реалізації проекту ТОВ «Авітон 

Будпроект» ремонту фонтану на вул. Ялтинська, 11, у 2013 році; 

- в разі зупинки проекту з вини підрядника, повідомити які міри було 

прийнято міською владою до винних у марнотратстві осіб та відшкодуванню 

витрачених бюджетних коштів; 

- прийняти необхідні організаційно-правові міри для включення 

додаткових видатків на виконання робіт з капітального ремонту фонтана у сквері 

закоханих, в поточному році.  

Відповідь надати в визначений Законом термін на адресу моєї громадської 

приймальні: 02099, м. Київ, вул. Волго-Донська, 72, т. 332-60-53. 

 

 

З повагою  

        

Депутат Київської міської ради        (підписано ЄЦП)        Сулига Ю.А 


