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                     ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

До мене, як до депутата постійно звертаються мешканці Подільського району 

зі скаргами на стан озера Синє, мешканці стурбовані рівнем води в озері та 

бездіяльністю балансоутримувача даної водойми. 

Рівень води в озері Синє значно знижується, а берегова територія збільшується. 

Я, як депутат Київської міської ради, разом з мешканцями житлового масиву 

Виноградар протягом чотирьох років боремся за проведення робіт із розчищення 

озера Синє, але балансоутримувач КП "ПЛЕСО" до цього часу проявляє 

бездіяльність та незацікавленість вирішення даної проблеми. 

У грудні місяці 2019 року на черговому пленарному засіданні Київської міської 

ради було проголосовано та затверджено проєкт рішення "Про затвердження 

переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуються з міського 

фонду охорони навколишнього середовища". До заходів, які мають проводитися 

згідно даного рішення, включено розчистку та благоустрій озера Синє у 

Подільському районі, в тому числі проектні роботи, на які вже вдруге виділяють 

кошти та які до цього часу не були зроблені. При цьому зазначу, що ще у 2018 році 

були проведені закупівлі та укладено договір на виконання проєктно-

вишукувальних робіт по об'єкту.  



Балансоутримувач озера Синє КП "ПЛЕСО" перебирає вкотре на себе функції, 

які їм не належать, та призупиняють роботи ро розчистці озера, спираючись на 

катастрофічне зниження рівня води. Але, звертаю Вашу увагу, що зниження рівня 

ґрунтових вод - це найбільш вдалий час для проведення проєктно-вишукувальних 

робіт на об'єкті, адже для цього необхідно значно менше капіталовкладень. 

Керуючись ч. 1 ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

прошу Вас терміново втрутитися та зобов'язати балансоутримувача озера Синє КП 

"ПЛЕСО" виконати заплановану розчистку об'єкта у 2020 році відповідно до 

рішення Київської міської ради "Про затвердження переліку природоохоронних 

заходів у місті Києві, що фінансуються з міського фонду охорони навколишнього 

середовища ", а також провести службову перевірку щодо саботажу та зривання 

планових заходів з порятунку озера Синє, призупинення проєктно-вишукувальних 

робіт. 

   Відповідь на звернення прошу направити за адресою: м.Київ,пр.Г.Гонгадзе, 

32Б та на електронну адресу didovets.yuriy@kmr.gov.ua у десятиденний термін, що 

передбачено ч.2 ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». 

 
 

З повагою, депутат Київради   Юрій Дідовець 
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