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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 

Щодо припинення демонтажу декору з шин  

на клумбах території ОСН «БК «Вулиця Ганни  

Ахматової, 41, 43» у Дарницькому р-ні м. Києва 

 

Як депутат Київської міської ради я є представником інтересів 

територіальної громади м. Києва, зобов’язаний виражати і захищати інтереси 

територіальної громади та своїх виборців, виконувати їх доручення в межах 

своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні 

місцевого самоврядування. 

До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулися представники 

ОСН «Будинковий комітет «Вулиця Ганни Ахматової, 41, 43» у Дарницькому 

районі м. Києва з вимогою не здійснювати демонтаж декору з шин на клумбах у 

вигляді бджілок та рибок на території ОСН, який зараз планують зробити 

робітники Житлово-експлуатаційної дільниці № 205 КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва».  

За словами заявників, видане Вами розпорядження щодо прибирання шин 

по місту Києву в межах проекту «Чистий Київ» не приносить користь громаді 

Дарницького району, а навпаки шкодить, адже цей декор з шин був зроблений 

власними силами мешканців будинків, після боротьби з незаконним МАФом та 

незаконною торгівлею на зелених зонах біля будинків на території ОСН.  

Звертаю увагу, що на неодноразові пропозиції ОСН облаштувати 

декоративний вхід у вигляді статуеток на сквері біля будинків № 41, 43 по 

вул. Ахматової жодного реагування або альтернативних пропозицій з боку 

Київської міської адміністрації не надходило. 

З огляду на вищезазначене, з метою недопущення порушення прав та 

законних інтересів громадян, з метою знаття соціальної напруги серед місцевої 

громади, на підставі статей 11, 13, 14, 15 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад»,  



 

ПРОШУ: 

 

1. Вжити заходів щодо припинення демонтажу декору з шин на клумбах 

території ОСН «БК «Вулиця Ганни Ахматової, 41, 43» у Дарницькому 

районі міста Києва. 

2. Про результати розгляду звернення повідомити мене письмово у 

встановлений законом строк на електронну адресу: 

grompryimalnya@gmail.com та за адресою: 02140, м. Київ, пр. 

П.Григоренка, 39-Б, офіс 88.  

 

Додаток: Фотофіксація встановлених контейнерів на 3 арк. 

 

 

З повагою 

Депутат Київської міської ради                                           Ігор Мірошниченко  

 


