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Щодо необхідності внесення змін до проекту
Депутатський звернення
Шановний Віталіє Володимировичу!
Шановна Наталіє Миколаївно!
До мене, як до депутата Київської міської ради та голови постійної комісії
Київської міської ради з питань екологічної політики, звернулась ініціативна група
мешканців мікрорайону Нивки, щодо внесення змін до договору № 179/11 від
30.11.2017 року на виконання проектно-вишукувальних робіт з розробки проекту і
робочої документації об’єкту: «Розчистка та благоустрій озер у парку «Нивки» в
Шевченківському районі» розробленого ТОВ «Ріальто».
Мешканці зазначають, що на розташованих у парку «Нивки» озерах,
проживають тварини та птахи, які потребують захисту. Зокрема, що стосується
озера № 4. Активісти нашого району звертають увагу на те, що необхідно виконати
роботи щодо створення живого укоріненого острівця з очерету із залишків
існуючої рослинності посеред озера, як прихисток для тварин та птахів, як тих що
постійно проживають у парку, так і для тих, що подорожують. Також необхідно
залишити частину природного земляного берегу (захід у воду, тобто не бетонувати
весь периметр озера, як це заплановано розробником проекту ТОВ «Ріальто») для

можливості рятування тварин, які можуть випадково потрапити до озера. Слід
зазначити, що територія парку «Нивки» відноситься до природно-заповідного
фонду України і існуючу флору та фауну вкрай необхідно зберегти для наступних
поколінь.
Враховуючи викладене вище, керуючись Законом України «Про статус
депутатів місцевих рад», прошу Вас обов’язково врахувати пропозиції мешканців
під час проведення робіт з розчистки та благоустрою у парку «Нивки».
Про результати розгляду звернення та вжиті заходи прошу повідомити
відповідального від ініціативної групи Носенко І.В. за адресою: м. Київ, вул.
Невська, 7, кв. 118, тел.: 093-407-91-24 та мене за адресою: 04111, м. Київ, вул.
Салютна, 4-А, тел.: 5-999-555, e-mail: shev.org@gmail.com у встановлений законом
термін.
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