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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Відповідно до частини 2 статті 2 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної 

громади, виборців свого виборчого округу зобов’язаний виражати і захищати 

інтереси відповідної територіальної громади та її частини - виборців свого 

виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих 

законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування. 

Мені, як депутату Київської міської ради, стало відомо щодо незаконного 

розміщення пересувної рекламної конструкції вздовж дороги по 

Гостомельському шосе у Святошинському районі м. Києва.  

Встановлено, що на виїзді з м. Києва у напрямку Гостомеля по 

Гостомельському шосе недобросовісні підприємці започаткували незаконний 

бізнес з розміщення пересувної реклами (рекламування будівельного каміння), 

причетність до якого мають представники провладної партії «Слуга народу». 

Водночас відповідно до Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Києві 

затверджених рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 № 223/2445 (далі 

– Правила) серед визначених дозволених форматів рекламних засобі 

«пересувних конструкцій» або засобів формату «брендмобіль» не передбачено. 

Правилами забороняється розміщувати рекламні засоби: на пішохідних і 

велосипедних доріжках, алеях, розподільних смугах шириною менше ніж 2 м, 

ближче ніж 10 м до перехрещень вулиць і пішохідних переходів і зупинок; 

ближче ніж 20 м до транспортних розв’язок; ближче ніж 50 м до залізничних 

переїздів.  



З огляду на зазначене, з метою недопущення розміщення незаконної 

реклами у м. Києві, на підставі статей 11, 13, 14, 15 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», прошу негайно вжити заходів щодо перевірки 

законності розміщення та у разі виявлення порушень - демонтажу незаконної 

пересувної рекламної конструкції, що встановлена вздовж дороги по 

Гостомельському шосе у Святошинському районі м. Києва. 

 

Про результати розгляду звернення прошу 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. 
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