
 

         «_12  » __грудня_ 2018 р.                                      №08/279/08/014-916   

                                               
   

Голові Київської міської 
державної адміністрації  
Кличку В. В. 
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 
 
 
 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 
щодо передачі на баланс КП «Плесо» кам’яної  
набережної Дніпра у Дарницькому районі на  
ділянці між Дарницьким мостом та 
 парком Прибережний 
 
                                         Шановний Віталію Володимировичу! 
 

До мене як до депутата Київської міської ради звертаються мешканці 
Дарницького району м. Києва зі скаргами на незадовільний санітарний та 
технічний стан кам’яної набережної Дніпра на ділянці від Дарницького мосту 
до парку Прибережний. Я також особисто неодноразово пересвідчувався у 
незадовільному стані цієї ділянки набережної протягом останніх років – на 
великій ділянці над набережною нависає аварійний залізний паркан, є кілька 
пошкоджених бетонних плит, що також можуть впасти з висоти на пішохідну 
доріжку набережної і цим створюють значну небезпеку для киян. 
         З метою вирішити цю проблему я надсилав депутатські звернення та 
запит до КМДА та Дарницької РДА. У відповідях на звернення та запит 
зазначається, що проблему незадовільного санітарного та технічного стану 
кам’яної набережної Дніпра на ділянці від Дарницького мосту до парку 
Прибережний немає можливості вирішити, оскільки ця набережна не 
перебуває на балансі жодного комунального підприємства і відповідно кошти 
на її утримання не можуть виділятися з бюджету міста. Дарницька РДА у 
відповіді зазначила, що зможе провести роботи з демонтажу аварійного 
паркану набережної та пошкоджених бетонних плит підпірної стіни, що 
створюють небезпеку для громадян, тільки у разі виділення їй коштів на 2019 
рік для здійснення таких робіт. 
 



 
 
 
         Виходячи з вищезазначеного виникає необхідність передачі цієї ділянки 
набережної  на баланс КП «Плесо», або, в разі юридичних перепон передачі 
саме КП «Плесо», іншій юридичній особі, згідно вимог законодавства.  

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтею 13 Закону України 
«Про статус депутатів місцевих рад», на виконання моїх повноважень як 
депутата Київської міської ради, – 

 
 
 

ПРОШУ: 
 

1. Вжити заходів щодо передачі кам’яної набережної Дніпра на ділянці від 
Дарницького мосту до парку Прибережний у Дарницькому районі міста 
Києва на баланс КП «Плесо». 

2. В разі неможливості передачі кам’яної набережної Дніпра на ділянці від 
Дарницького мосту до парку Прибережний у Дарницькому районі міста 
Києва на баланс КП «Плесо», вжити заходів щодо передачі набережної 
на баланс іншої юридичної особи, згідно вимог законодавства. 

3. Передбачити виділення коштів для виконання Дарницькою РДА робіт з 
демонтажу аварійного паркану та пошкоджених бетонних плит підпірної 
стіни на 2019 рік з метою усунення небезпеки травмування громадян. 

4. Проінформувати мене про результати розгляду даного звернення у 
встановлений законодавством України десятиденний строк за адресою: 
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, каб. 419. 

 

 


