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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Відповідно до 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. 

Як депутат Київської міської ради, представник громади міста Києва я 

переймаюсь питанням створення комфортних умов для проживання мешканців 

та гостей столиці. 

До мене, як депутата Київської міської ради, звернулися громадяни обурені 

неналежним станом зупинки громадського транспорту «Масив Синьоозерний» в 

Подільському районі м. Києва.  

За словами заявників, на підставі інвестиційного проекту «Комплекс 

заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті 

Києві» було встановлено новий зупинковий комплекс «Масив Синьоозерний» на 

пр. Георгія Гонгадзе в Подільському районі м. Києва.  

Проте, під час реконструкції цієї зупинки, бетонні блоки, які виявилися 

зайвими, будівельними закинули на зелену зону біля дороги. В результаті, ці 

бетонні блоки захаращують територію та шкодять зеленим насадженням, що там 

ростуть. До того ж, на тротуарах біля цього зупинкового комплексу утворилося 

багато ям. 

Крім того, на цій зупинці розміщено дві урни для сміття, що вщент 

заповнені побутовими відходами та, очевидно, не прибираються, внаслідок чого 

відходи валяються не лише біля урн, але й під ногами у громадян, що чекають на 

громадський транспорт. 



Для міста Києва, як сучасної європейської столиці, така ситуація є 

неприпустимою. Внаслідок цього псується естетичний вигляд столиці та 

створюються незручності для громадян, що чекають на громадський транспорт. 

У зв’язку зі зверненнями громадян, на підставі статей 11, 13, 14, 15 Закону 

України «Про статус депутатів місцевих рад»,  

ПРОШУ: 

1. Негайно вжити заходів щодо прибирання бетонних блоків біля зупинки 

громадського транспорту «Масив Синьоозерний» на пр. Георгія Гонгадзе в 

Подільському районі м. Києва, а також привести зелену зону до належного стану 

та заасфальтувати на цій території доріжки. 

2. Забезпечити системне очищення урн, а також належне та своєчасне 

прибирання зупинкового комплексу «Масив Синьоозерний» на пр. Георгія 

Гонгадзе в Подільському районі м. Києва та ін. зупинок громадського транспорту 

м. Києва. 

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-т. Петра Григоренка, 39-Б, офіс 88. 

 

 

З повагою 

Депутат Київської міської ради                                            Ігор Мірошниченко 


