
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Голові Печерської районної в 
місті Києві державної адміністрації 
Мартинчуку С.О. 
 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 

щодо вивозу побутових відходів та сміття поблизу 
житлового будинку за адресою: бульвар Дружби Народів, 
14А Печерського району міста Києва 

 
Шановний Сергію Олександровичу! 

Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад», частини першої статті 20 Регламенту Київської міської 
ради надаю Вам на розгляд депутатське звернення.  

До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулись мешканці 
житлових будинків за адресами: бульвар Дружби Народів, 14А Печерського 
району міста Києва з наступним питанням.  

За словами заявників, побутові відходи не вивозяться вже досить 
тривалий час, що спричинило накопиченню великої кількості сміття та призвело 
до розповсюдження антисанітарії на прибудинковій території житлового 
будинку за вищезазначеною адресою. Накопиченню великої кількості сміття 
сприяє ще й той факт, що мешканці приватних житлових будинків, які 
розташовуються в районі "Чорної гори", викидають свої побутові відходи у 
сміттєві контейнери, які знаходяться на прибудинковій території житлового 
будинку за адресою : бульвар Дружби Народів, 14А Печерського району міста 
Києва. 

Відповідно до рішення Київської міської ради від 25.03.2010 року 
№ 435/3873 «Про визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів» 
виконавцем послуг з вивезення побутових відходів у м. Києві визначено 
комунальне підприємство «Київкомунсервіс», до основних обов’язків якого 
входять: 



- надання послуг щодо своєчасного та повного вивезення побутових 
відходів від місць їх утворення до визначених місць утилізації; 

- проведення конкурсу з визначення підприємств-перевізників з 
вивозу побутових відходів по окремим зонам обслуговування; 

- координація та контроль за діяльністю підприємств-перевізників; 
- впровадження роздільного збору побутових відходів. 
Враховуючи вищевикладене, прошу Вас, шановний Сергію 

Олександровичу, доручити структурним підрозділам Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації здійснити вивіз побутових відходів та сміття 
поблизу житлового будинку за адресою: бульвар Дружби Народів, 14А 
Печерського району міста Києва; розглянути питання щодо встановлення 
додаткових сміттєвих контейнерів; сприяти в укладенні договорів з вивезення 
побутових відходів з приватного сектору, який розташовується в районі "Чорної 
гори". 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу повідомити 
мене за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 у термін передбачений 
частиною другою статті 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 
та частиною другою статті 20 Регламенту Київської міської ради. 

 
Додатки: 
 
1. Копія звернення мешканців житлового будинку за адресою: бульвар 

Дружби Народів, 14А Печерського району міста Києва – 1 аркуш. 
 

З повагою         Алла Шлапак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


