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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 

ПОВТОРНО 

щодо благоустрою території біля озера Жандарка  

від пр. П. Григоренка до вул. Здолбунівської  

в Дарницькому р-ні м. Києва 
 

До мене, як до депутата Київської міської ради, постійно надходять 

звернення мешканців Дарницького району м. Києва з проханням забезпечити  

прибирання сміття та благоустрій території навколо озера Жандарка в 

Дарницькому районі м. Києва. 

За словами заявників, територія прибережних захисних смуг озера 

Жандарка (ділянка від проспекту Петра Григоренка до недобудованого будинку 

Войцеховського на вул. Здолбунівській) перебуває у жахливому стані: на березі 

та в самому озері знаходиться велика кількість побутових та будівельних 

відходів; ростуть зелені насадження. Також, на ділянці знаходиться велика 

кількість шприців, які, очевидно, використовувалися для введення наркотичних 

засобів.  

Стан самого озера Жандарка також є критичним: вода у озері сильно 

забруднена, має зелене забарвлення; у озері плаває велика кількість сміття. Вся 

територія практично перетворилися в зону екологічного лиха. 

Оскільки у Дарницькому району вкрай не вистачає зелених зон та місць 

для відпочинку, громадяни змушені відпочивати та гуляти лише поблизу таких 

місць, як озеро Жандарка. До того ж, поблизу озера постійно проводить час 

велика кількість дітей, які можуть там поранитися чи щось собі пошкодити. 

Місцеві мешканці вже почали здійснювати прибирання цієї території 

власними силами, однак цілком впоратися вони не можуть, оскільки ділянка 

занадто занедбана та потребує використання спеціального технічного 

обладнання.  

З огляду на зазначене, мною було направлено звернення від 07.07.2020 

№ 08/279/08/042/652 до Київської міської державної адміністрації та КП «Плесо» 



з проханням вжити заходів щодо прибирання та благоустрою території навколо 

озера Жандарка. 

Своїм листом від 15.07.2020 № 077/221-2479 КП «Плесо» повідомило, що 

приведення до належного санітарного стану балансової території навколо озера 

Жандарка включено до графіку робіт мобільної бригади.  

Водночас, хоча з моменту направлення КП «Плесо» відповіді пройшов 

майже місяць, однак прибирання озера ще й досі не здійснено.  

Громадяни обурені, що до цього часу жодних заходів не вжито та 

вимагають негайно привести озеро Жандарка та його прибережні смуги до 

належного екологічного та санітарного стану, адже ситуація з кожним днем 

погіршується. 

Враховуючи вищевикладене, з метою захисту прав та законних інтересів 

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

місцевих рад»,  

ПРОШУ ПОВТОРНО: 

 

1. Негайно вжити заходів щодо прибирання побутового, будівельного 

сміття та здійснення благоустрою території біля озера Жандарка (ділянка від 

проспекту Петра Григоренка до недобудованого будинку Войцеховського на 

вул. Здолбунівській) в Дарницькому районі м. Києва. Здійснити прибирання та 

очищення самого озера Жандарка. 

2. Забезпечити постійне прибирання та підтримання в належному стані 

прибережних захисних смуг озера Жанадарка. 

3. Про результати розгляду звернення повідомити мене письмово у 

встановлений законом строк на електронну адресу: grompryimalnya@gmail.com 

та за адресою: 02140, м. Київ, пр. Петра Григоренка, 39-Б, офіс 88. 
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З повагою 

Депутат Київської міської ради                                                  Ігор Мірошниченко 
 

 


