
 

 

 
 

 

ДЕПУТАТ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ IX СКЛИКАННЯ 

 

 «______»_________________ 2021 р.                                                                                 №______________________  

 

 

Директорові КП «Дарницьке 

лісопаркове господарство» 

Михайлу ЯВНОМУ 

вулиця Опришківська, 35, Київ, 02092 

 

 

Щодо несанкціонованих викидів сміття  

по вул. Бориспільській в Дарницькому  

районі м. Києва  

 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний Михайло Івановичу! 

 

До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулися мешканці 

Дарницького району м. Києва з приводу формування великого сміттєзвалища 

вздовж частини вул. Бориспільської у Дарницькому районі м. Києва. 

Також заявник надав фото та геолокацію з місця події - 50°24'34.6"N 

30°43'23.6"E (https://maps.google.com/?q=50.409621,30.723231&entry=gps).  

Згідно наявної карти-схеми з сайту (http://www.dlpg.kyiv.ua/pro-

pidpryiemstvo/karta-skhema.html) вище зазначена територія знаходиться на 

утриманні КП «Дарницьке лісопаркове господарство».  

Відповідно діючого законодавства та статті 20 Закону України «Про 

відходи», несанкціоновані сміттєзвалища повинні прибирати місцеві державні 

адміністрації, зокрема, забезпечення ліквідації несанкціонованих і 

неконтрольованих звалищ відходів самостійно або за рішенням уповноважених 

на те органів. 

Згідно п. п. "а", "б" ч. 1 ст. 42 Закону України «Про відходи» 

правопорушеннями у сфері поводження з відходами є порушення встановленого 

порядку поводження з відходами, що призвело або може призвести до 

забруднення навколишнього природного середовища, прямого чи 

опосередкованого шкідливого впливу на здоров'я людини та економічних 

збитків, самовільне розміщення чи видалення відходів. 

https://maps.google.com/?q=50.409621,30.723231&entry=gps
http://www.dlpg.kyiv.ua/pro-pidpryiemstvo/karta-skhema.html
http://www.dlpg.kyiv.ua/pro-pidpryiemstvo/karta-skhema.html


 

 

Статтею 68 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» передбачено, що порушення законодавства України про охорону 

навколишнього природного середовища тягне за собою встановлену цим 

Законом та іншим законодавством України дисциплінарну, адміністративну, 

цивільну і кримінальну відповідальність. 

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» органи місцевого самоврядування здійснюють контроль за 

дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і 

охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого 

значення, відтворенням лісів. 

Керуючись статтею 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад» та статтею 20 Регламенту Київради прошу Вас: 

1. Провести перевірку вище наведених фактів викидів сміття на 

земельній ділянці частини вул. Бориспільської згідно зазначених 

геолокацій та фотографії у Дарницькому районі м. Києва;   

2. Вжити необхідних заходів та в найближчий час прибрати сміття з 

земельної ділянки частини вул. Бориспільської у Дарницькому 

районі м. Києва на найближчий полігон;  

3. Запропонувати міри щодо постійного моніторингу з метою 

упередження та уникнення випадків масового розповсюдження 

сміття в зелених насадженнях вздовж частини вул. Бориспільської у 

Дарницькому районі м. Києва.  

Про результати розгляду депутатського звернення прошу інформувати мене 

у встановлений законодавством України строк за адресою: 02096, м. Київ,        

вул. Ю. Пасхаліна, 12 (громадська приймальня депутата Київради Г. Маленка), а 

також на наступну електронну адресу: malenko@kmr.gov.ua  

Додатки на 2 арк. у 2 прим.  

 

 

З повагою,  

депутат Київської міської ради, 

голова депутатської фракції 

«ГОЛОС»  

у Київській міській раді                     Григорій МАЛЕНКО 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Черкашин Денис Євгенійович 044-337-10-14 
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