
 

 

ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД  ( ПІДПИСАНО ЕЛЕКТРОННИМ 
ЦИФРОВИМ ПІДПИСОМ ) 
 

Сертифікат 20B4E4ED0D30998C04000000AA90180028486600  
Підписувач Пантелеєв Петро Олександрович 
Дійсний з 03.08.2018 0:00 по 03.08.2020 0:00 

Київська міська державна 
адміністрація 

Н4В!zВВO*W>M8О   
 

003-632 від 06.05.2019 
 

 

 

Шановний Віталію Володимировичу! 

 

На виконання доручень, напрацьованих за результатами засідання 

постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та 

паливно-енергетичного комплексу від 21.01.2019 (витяг із протоколу № 1/90), 

що надійшли з Постійної комісії з питань житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу Київської міської ради листом                  

від 22.01.2019 № 08/284-3 (доручення від 28.01.2019 № 3534), по пункту 3 щодо 

стану розгляду та реалізації електронної петиції № 4636 «Створення мережі 

громадських вбиралень у м. Києві» повідомляю таке. 

Виконання петиції № 4636 «Створення мережі громадських вбиралень       

у Києві» Департаментом житлово-комунальної інфраструктури, Управлінням 

екології та природних ресурсів, Департаментом транспортної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та відповідними підпорядкованими підприємствами забезпечено 

шляхом виконання Плану заходів на 2017 рік щодо розвитку мережі 

громадських вбиралень у місті Києві, затвердженого розпорядженням 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 07.09.2017 № 1090 «Про затвердження Плану заходів на      

2017 рік щодо розвитку мережі громадських вбиралень у місті Києві» та 

розгорнутих Планів заходів на 2018 рік з утримання, ремонту, обслуговування 

стаціонарних громадських вбиралень, розміщення і обслуговування мобільних 

туалетних кабін в місцях масового перебування громадян при відсутності 

стаціонарних громадських вбиралень, затверджених структурними 

підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). План заходів з реалізації е-петиції «Створення мережі 

громадських вбиралень у Києві» затверджено в установленому порядку. 

Виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською 

державною адміністрацією) видано розпорядження від 24.05.2018 № 888      

«Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 жовтня 2013 року          

№ 1948 «Про будівництво інженерних мереж та встановлення громадських 

вбиралень модульного типу», на виконання якого СВКП «Київводфонд» 

проведено процедуру закупівлі послуг з розроблення проектної документації 

для будівництва інженерних мереж для встановлення автоматизованих 

громадських вбиралень модульного типу. На цей час укладено договори на 6 

(шість) адрес та тривають роботи з виготовлення та погодження проектів.  

Роботи проводяться згідно з графіком, відповідно до укладених 

договорів. Після отримання проектів СВКП «Київводфонд» проведе процедуру 

закупівлі послуг з будівництва інженерних мереж та забезпечить виконання 
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робіт. На збудовані мережі буде встановлено та підключено автоматизовані 

громадські вбиральні модульного типу. 

Департаментом житлово-комунальної інфраструктури,                        

СВКП «Київводфонд» разом з КО «Київзеленбуд» та УЗН районів міста 

погоджено до передачі з балансу СВКП «Київводфонд» на баланс                      

КП УЗН районів громадські вбиральні стаціонарного типу, що розташовані в 

парках і та скверах міста. У 2018 році побудовано нові громадські вбиральні у 

парку «Наталка», Сирецький парк, Пейзажна алея тощо. Таку практику в 

обов’язковому порядку необхідно продовжувати і в наступні роки.  

Крім того, замовників будівництва або реконструкції парків і скверів 

зобов’язано будувати та встановлювати нові сучасні громадські вбиральні на 

своїх балансових територіях. 

СВКП «Київводфонд» запропоновано КП «Київське інвестиційне 

агентство» провести конкурси із залученням інвесторів до реконструкції 

громадських вбиралень, котрі є не придатними для подальшого використання, 

та їх реконструкція за бюджетні кошти є недоцільною.  

У 2018 році СВКП «Київводфонд» завершено роботу по реєстрації права 

власності територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради на 

об’єкти громадських вбиралень, що дасть можливість більш ефективно 

захищати майно територіальної громади.  

Міські та державні масові заходи забезпечено достатньою кількістю 

мобільних туалетних кабін (МТК, біотуалетів).  

КП «Київпастранс» забезпечує встановлення мобільних туалетних кабін 

на ключових зупинках громадського транспорту в місті. 

Забезпечується виконання розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.04.2008 № 579 

«Про вільний доступ громадян до туалетів закладів громадського харчування», 

відповідно до якого у м. Києві запроваджено безоплатне та вільне користування 

мешканцями та гостями міста Києва туалетами у закладах громадського 

харчування, та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 

13.06.2006 № 951 «Про заходи щодо забезпечення м. Києва необхідною 

кількістю громадських туалетів». 

У 2019 році заплановано продовжити роботу із створення комфортних 

умов для мешканців та гостей міста Києва в частині забезпечення їх послугою 

громадських вбиралень, а саме: 

1. Розробити та видати розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо передачі 

громадських вбиралень стаціонарного типу, розташованих в зонах відпочинку, 

з балансу СВКП «Київводфонд» на баланс комунальних підприємств-

балансоутримувачів територій (КП УЗН районів, КП «Плесо»), та заплановано 

підписати відповідні акти приймання - передачі. 

2. Реалізувати проекти з будівництва інженерних мереж для 

встановлення автоматизованих громадських вбиралень модульного типу (6 

об’єктів). Розпочати роботи з проектування наступної черги об’єктів з 
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будівництва інженерних мереж для встановлення громадських вбиралень 

модульного типу. 

3. Разом з КП «Київське інвестиційне агентство» продовжити 

супровід інвестиційних проектів, розпочатих у 2018 році (10 об’єктів).  

4. Виконати капітальний ремонт 5 (п’яти) громадських вбиралень.  

5. При створенні нових або реконструкції наявних парків і скверів  

зобов’язати замовників в обов’язковому порядку передбачати створення на цих 

територіях (будівництво або встановлення) нових громадських вбиралень. 

6. СВКП «Київводфонд» забезпечувати міські та державні масові 

заходи мобільними туалетними кабінами, відповідно до розпоряджень 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та доручень Департаменту житлово-комунальної інфраструктури.  

Враховуючи викладене, відповідно до пункту 5.2 розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 14.11.2016 № 1131 (зі змінами) «Про організаційно-правові 

заходи щодо реалізації порушених у підтриманих електронних петиціях питань 

у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній 

адміністрації)» пропоную Петицію № 4636 зняти із розгляду, як таку, що 

реалізована.  

 

 

З повагою 

 

Заступник голови Київської  

міської державної адміністрації   Петро ПАНТЕЛЕЄВ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Дмитро Науменко 

Олександр Малихін 

Марина Жилка 235-92-36 

Геннадій Сідненко 235-92-38 


