
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Голові постійної комісії Київської 
міської ради з питань житлово-
комунального господарства та 
паливно-енергетичного комплексу 
Бондаренку В.Д. 

 
ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
щодо запровадження інноваційних технологій 
у сфері твердих побутових відходів 
 

Шановний Володимире Дмитровичу! 
 
Відповідно до частини 1 статті 13 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад», частини 1 статті 20 Регламенту Київської міської ради надаю Вам 
на розгляд депутатське звернення.  

До мене, як до депутата Київської міської ради, звернувся громадянин 
Курносов Святослав з наступним питанням. 

За словами заявника, екологічна сфера міста Києва та України загалом, 
знаходиться в критичному стані, що пов’язано з великою кількістю полігонів для 
твердих побутових відходів та відсутністю їхньої переробки. 

Так, громадянином Курносовим пропонується шляхом запровадження 
інноваційних технологій вирішення питань щодо ліквідації полігонів для 
твердих побутових відходів, створення будівельного матеріалу шляхом 
переробки з твердих побутових відходів. 

Згідно з пунктом 6 частини 12 статті 5 Положення про постійні комісії 
Київської міської ради затвердженого рішенням Київської міської ради 
від 19 червня 2014 року №9/9 постійна комісія Київської міської ради з питань 
житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу 
вивчає, попередньо розглядає, бере участь у підготовці та готує проекти рішень 
Київської міської ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за 
виконанням рішень ради, її виконавчого органу з питань: поводження з 
побутовими відходами. 

Виходячи з вищевикладеного, прошу Вас, шановний 
Володимире Дмитровичу, розглянути зазначене депутатське звернення на 
найближчому засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 



житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу 
запросивши на нього мене, як депутата Київської міської ради та заявника 
Курносова Святослава (контактний телефон: 093-889-97-37). 

Також, під час розгляду зазначеного питання прошу Вас, забезпечити 
супровід заявника та мого виступу аудіовізуальними матеріалами (слайдами, 
таблицями, малюнками, схемами, графіками, відео- та фотозйомкою) на екрані 
або проекторі.  

Про результати розгляду депутатського звернення прошу повідомити 
мене за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 у термін передбачений 
частиною 2 статті 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та 
частиною 2 статті 20 Регламенту Київської міської ради. 

Додатки: 
1. Копія звернення громадянина Курносова С.І. до депутата Київської 

міської ради Шлапак А.В. на 1 арк. 
 
 
З повагою         Алла Шлапак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виконавець: 
Слюсарев Іван Олександрович 
063-888-11-80 


