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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 

До мене, як депутата Київської міської ради та члена постійної комісії з 

питань екологічної політики, звернулися мешканці мікрорайону «Вітряні гори» 

щодо незаконного обмеження доступу до парку «Крістерова гірка» біля 

житлового комплексу «Паркове місто» у Подільському районі м. Києва. 

За словами заявників, представники житлового комплексу «Паркове 

місто», який знаходиться на вул. Вишгородській, 45, загородили велику 

територію парку, доступ до якого наразі мають лише мешканці цього житлового 

комплексу, а для інших громадян він є закритим.  

В результаті, мешканців сусідніх житлових комплексів та інші кияни 

позбавлені можливості відпочивати та гуляти з дітьми на території парку та 

довкола озер. 

Згідно із статтею 24 Конституції України громадяни мають рівні 

конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути 

привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних 

та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 

стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 

Відповідно до частини 2 статті 38 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» законодавством України громадянам 

гарантується право загального використання природних ресурсів для 

задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних, 

матеріальних тощо) безоплатно, без закріплення цих ресурсів за окремими 

особами і надання відповідних дозволів, за винятком обмежень, передбачених 

законодавством України. 

З огляду на зазначене, з метою захисту прав та законних інтересів 

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

місцевих рад», прошу: 

1. Включити в порядок денний та розглянути на найближчому засіданні 

постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики питання 



щодо незаконного обмеження доступу до парку замовником будівництва 

житлового комплексу «Паркове місто» ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» в 

Подільському районі м. Києва. 

2.  Запросити на засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 

екологічної політики представників ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» (код 

ЄДРПОУ 03359658), Державної екологічної інспекції, Управління екології 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та Департаменту міського благоустрою виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

3.  Про результати розгляду депутатського звернення повідомити на 

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

т. Петра Григоренка, 39-Б, офіс 88.  

 

З повагою 

Депутат Київської міської ради                                                  Ігор Мірошниченко 

 

 


