
      

 

 

 

ДЕПУТАТ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ IX СКЛИКАННЯ 

 

 

 

         Голові Дарницької районної в м. Києві 

         державної адміністрації 

         Лагуті Я.М.   

 

Депутатське звернення 

щодо відновлення освітлення в Парку «Привокзальний» 

(вул. Привокзальна, 3 у Дарницькому районі м. Києва)  

  

Шановний Ярославе Миколайовичу! 

 

 До мене, як до депутата Київської міської ради звернулися мешканці 

Дарницького району м. Києва щодо відновлення освітлення в парку 

«Привокзальний».  

  У своєму зверненні вони вказують на відсутність будь-якого працюючого 

прибору освітлення в парку, на наявні пошкодження на ліхтарях, які не 

виконують свої функції. 

 Відсутність зовнішнього освітлення завдає мешканцям значних 

незручностей та становить загрозу пересування в темну пору доби. 

 Зовнішнє освітлення вулиць – невід’ємний атрибут міського 

благоустрою, який націлений, перш за все, на підвищення рівня безпеки для 

громадян у вечірній та нічний час.  

Пункт 3 частини першої статті 2 Закону України від 06.09.2005 № 2807 

«Про благоустрій населених пунктів»  визначає, що благоустрій населених 

пунктів передбачає створення умов для реалізації прав та виконання 

обов’язків суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів.  

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 17 Закону України від 

06.09.2005 № 2807 «Про благоустрій населених пунктів» громадяни у сфері 

благоустрою населених пунктів мають право вимагати негайного виконання 

робіт з благоустрою населених пунктів у разі, якщо невиконання таких робіт 

може завдати шкоду життю, здоров'ю або майну громадян. 



Згідно з частиною другою статті 29 Закону України від 06.09.2005 № 

2807 «Про благоустрій населених пунктів» забезпечення утримання, 

належного функціонування та збереження освітлювальних приладів на 

території об'єктів благоустрою, впровадження енергозберігаючих технологій 

та обладнання здійснюються балансоутримувачами цих об'єктів благоустрою. 

На підставі п.1, 3  ч.1 ст. 11 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» прошу в установленому порядку забезпечити відновлення 

освітлення в парку «Привокзальний» (вул. Привокзальна, 3). 

   Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене у встановлені 

чинним законодавством строки за адресою депутатської приймальні: 02095, м. 

Київ, вул. Російська, буд. 31, e-mail: konopelko.mykola@kmr.gov.ua 

 

 

З повагою      

депутат Київської міської ради     Конопелько М.В. 
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