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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Щодо стану виконання будівництва та реконструкції об’єкта 

«водопониження території приватної забудови мкр. Червоний Хутір» 

 

Шановний Віталіє Володимировичу! 

Шановний Ярославе Миколайовичу! 

Шановний Олеже Миколайовичу! 

 

До мене, як до депутата Київської міської ради звернулася ініціативна група 

мешканців будинків по вул. Ялинкова та вул. Вірменська (територія мікрорайону 



 

 

«Червоний Хутір») щодо стану виконання будівництва та реконструкції об’єкта 

«водопониження території приватної забудови мкр. Червоний Хутір». 

Відповідно до розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної 

адміністрації від 30.11.2016 року за №780 «Про передачу функцій замовника 

будівництва та реконструкції об’єктів у Дарницькому районі міста Києва» 

Комунальне підприємство «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста 

Києва» визначено замовником будівництва та реконструкції об’єктів 

водопониження території приватної забудови мкр. Червоний Хутір».  

Заявники зазначають, що по вулиці Вірменській вже шостий рік, як на 

виконання вищеназваного рішення було зняте дорожнє покриття та розрита 

проїзна частина дороги. 

З листопада 2016 року, коли зняли асфальтне покриття та на проїзній частині  

почались роботи по водозниженню та по теперішній час вулиця Вірменська 

залишається аварійною. Дорога площею в 200-300 метрів  являє собою пісок з 

глибокими ямами, посередині дренажні колодці без кришок. 

Занепокоєння заявників також викликає той факт, що на проїзній частині цієї 

дороги знаходяться труби комунікацій, в тому числі газові, які постійно 

провалюються, що створює додаткову техногенну небезпеку для населення. 

В травні цього року на проїзній частині дороги (біля будинку по вул. 

Вірменська, 46) була продавлена водяна труба, що призвело до відключення від 

водопостачання на тиждень. 

В зимову пору випадіння осадків та таїння снігів перетворює дорогу на 

вулиці Вірменській на велике озеро, адже зникає різниця між пішохідними 

доріжками та проїзною частиною, що також загрожує життю, як пішоходів, так і 

автомобілістів.  

Ще в 2017 році на засіданні Постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Київської 

міської ради (протокол №19 від 23.10.2017 року) було прийняте рішення (п.7) про 

передбачення фінансування на об’єкт «водопониження території приватної 

забудови мкр. Червоний Хутір». 

На підставі вищезазначеного та керуючись п. 1, 3 ч. 1 ст. 11 Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад» враховуючи напруження серед населення, 

 

ПРОШУ: 

1. З метою недопущення втрати людських життів та створення належних умов 

проживання для мешканців мкр. Червоний Хутір створити комісію по 

вивченню та вирішенню ситуації щодо відновлення постійного 

(тимчасового) асфальтного покриття за для недопущення екологічної та 

техногенної катастрофи; 

2. Повідомити про стан виконання та вчинені дії на виконання розпорядження 

Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 30.11.2016 

року за №780 «Про передачу функцій замовника будівництва та 

реконструкції об’єктів у Дарницькому районі міста Києва»; 



 

 

3. Враховуючи погодні умови та стан дороги по вул. Ялинкова та вул. 

Вірменська (територія мікрорайону «Червоний Хутір») розглянути 

можливість виконання дорожніх робіт з холодним асфальтом (тимчасової 

техніки виправлення).  

Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене у встановлені 

чинним законодавством строки за адресою депутатської приймальні: 02095, 

м. Київ, вул. Ю. Литвинського, буд. 31, e-mail:konopelko.mykola@kmr.gov.ua. 

 

 

      

 

  

З повагою 

      

депутат Київської міської ради     Конопелько М.В. 
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