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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 у сфері охорони навколишнього природного середовища, 

раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки у столиці. 

До мене звернулися кияни щодо забруднення невідомою речовиною річки 

Дніпро в межах місцевості Микільська Слобідка в Дніпровському районі 

м. Києва. 

За словами заявників, регулярні зливи у річку невідомої речовини в районі 

відбуваються через колектори, які належать ПрАТ «АК «Київводоканал». 

Розташовані вони неподалік пляжу, де купаються та відпочивають сотні людей. 

Через ці викиди, вода покривається незрозумілою маслянистою плівкою й 

неприємно пахне.  

Місцеві мешканці нарікають, що стічні води зливають туди не один рік: 

через це у людей погіршується самопочуття. До того ж, постійне забруднення 



річки заподіює значну шкоду навколишньому середовищу та може стати 

причиною екологічної катастрофи. 

Враховуючи викладене, з метою захисту прав та законних інтересів 

громадян, забезпечення екологічної безпеки у столиці, на підставі статей 9,10, 

20-4, 51, 52, 55, 68 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», керуючись статтями 11, 13, 14, 15 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», - 

ПРОШУ: 

1. Взяти до відома вищезазначену інформацію та вжити заходів реагування 

щодо припинення та подальшого недопущення забруднення річки Дніпро в 

межах місцевості Микільська Слобідка в Дніпровському районі м. Києва. 

2. Сприяти у притягненні осіб, винних в забрудненні річки, до 

передбаченої чинним законодавством відповідальності. 

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 (тел. 098-52-

58-613). 
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