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До мене як до депутата Київської міської ради VIII скликання звернувся
керівник органу самоорганізації населення «Будинковий комітет «Вулиця Шота
Руставелі, 12»», (далі – ОСН) з проханням сприяти у вирішенні ситуації щодо
розташування сміттєвих контейнерів.
Із звернення стало відомо, що весною 2019 року Комунальним
підприємством «Київкомунсервіс» і відділом благоустрою Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації, на підставі численних багаторічних
звернень мешканців, було затверджено схему розташування сміттєвих
контейнерів згідно вимог СЕС, ДБР.
Рішення про реорганізацію смітника і нова схема розташування від
17.01.2019р.
були
затверджені
Комунальним
підприємством
«Київкомунсервісом», Керуючою компанією з обслуговування житлового
фонду Печерського району міста Києва, Печерською районною в місті Києві
державною адміністрацією та протоколом Загальних зборів жителів, узгоджена
схема додається.
Згідно діючої схеми контейнери жителів розташовано глибоко у дворі
будинків, а контейнери закладів харчування закриваються в спеціальних боксах
за прив’язкою до наступних адрес: Шота Руставелі 14/5 (під кафе Євразія – 4
бокса) і Шота Руставелі 8 (під кафе Лінас - 3 бокса).
Проте, як стверджують мешканці, перед карантином між директорами
кафе Лінас і кафе Парбар виникли непорозуміння і вночі офіціанти «Лінаса»
противоправно, без дозволів, пересунули 2 бокси на тротуар між будинками 1012.
У травні 2020 р., працівниками ШЕУ Печерського району було розпочато
дорожні ремонтні роботи, а з ними і облаштування місць для сміттєвих
контейнерів.
Жителі обурені, що роботи почали вестися не згідно затвердженої схеми,
а в довільному порядку, тобто там, де контейнери залишили ресторатори перед

карантином, там працівники ШЕУ і почали розбирати тротуар і вибудовувати
майданчики просто під вікнами людей.
Керівник ОСН стверджує, що ніхто з балансоутримувачів не надав їм
потрібну інформацію і схему. Окрім того, є інформація, що деякі з закладів
планують закрити свій бізнес через економічну кризу у зв’язку з чим,
ресторани виїдуть і розірвуть оренду, а сміттєві контейнери залишаться в
незаконному місці під вікнами жителів в супротив законному рішенню.
Враховуючи викладене вище, на виконання своїх депутатських
повноважень, керуючись статтею 13 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад» та статтями 10, 20 Регламенту Київради, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, прошу Вас:
- уважно вивчити порушене у зверненні питання, взяти під контроль
ситуацію що склалася та зобов’язати працівників ШЕУ діяти згідно
закону та затвердженої документації.
Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати
мене у спосіб та строки визначені чинним законодавством за адресою: м. Київ,
вул. Хрещатик, 36.
Додатки на 4х арк.
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