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Тимуру ТКАЧЕНКО  

вул. Дегтярівська, 31, корпус 2 

м. Київ, 03057 

 

Голові Дарницької районної в  

м. Києві державної адміністрації 

Ярославу ЛАГУТІ  

вул. О. Кошиця, 11 

м. Київ, 02068 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний Тимуре Фіруддіновичу!  

Шановний Ярославе Миколайовичу!   

 

До мене як до депутата Київської міської ради звернулись занепокоєні 

мешканці Дарницького району міста Києва з приводу встановлення у нічний час 

малих архітектурних форм (далі - МАФ) на зелених зонах (газонах). 

Так, в мережі Фейсбук на сторінці спільноти «Позняки Осокорки 

Харьковский - жилые массивы Дарницкого р-на г.Киева» (майже 65 тис. 

учасників,https://www.facebook.com/groups/poh2015/permalink/1800459933451857

/) небайдужі громадяни поскаржилися на нещодавно встановлений МАФ на 

зеленій зоні (газоні) біля житлового будинку по Дніпровській набережній, 25 

навпроти торгівельного центру «Рівер Молл» (див. фото та скриншоти до цього 

депутатського звернення). 



Також 23.12.2020 р. на будівлі МАФу інспектором КП «Київблагоустрій»  

було розміщено припис №2031771.  

Згідно підпункту 13.2.6 діючих Правил благоустрою міста Києва, 

забороняється розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд у 

червоних лініях забудови, охоронних зонах інженерних мереж та за рахунок 

зелених насаджень, у тому числі за рахунок газонів, квітників тощо, крім 

випадків, прямо передбачених рішеннями Київської міської ради. 

13.2.7. Розміщені (встановлені) самовільно, тобто без відповідних, 

оформлених в установленому порядку документів, засоби пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі, об'єкти сезонної дрібнороздрібної 

торговельної мережі підлягають демонтажу (переміщенню) особою, що 

здійснила розміщення (встановлення) такого засобу (об'єкта), в порядку і строки, 

встановлені пунктом 13.3 цих Правил. 

Нагадую, рішенням Київської міської ради № 714/3721 від 20 грудня 2017 

року було затверджено Концепцію збереження зелених зон у місті Києві. Мета 

вище зазначеного документа: забезпечення підвищення екологічної та санітарно-

епідеміологічної безпеки проживання територіальної громади, стійке збереження 

високого рівня екологічної ємності урбанізованої системи, формування зеленої 

системи та унеможливлення виникнення юридичних обставин, що призводять до 

зменшення території зелених зон. 

Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 13 Закону України «Про 

статус депутатів місцевих рад» та статті 20 Регламенту Київради прошу Вас: 

1. Надати інформацію щодо законності розміщення вище зазначеного 

МАФу, що знаходяться на зеленій зоні біля житлового будинку по 

Дніпровській набережній, 25 навпроти торгівельного центру «Рівер 

Молл» у Дарницькому районі м. Києва;  

2. У разі виявлених порушень вжити заходів з демонтажу незаконних 

МАФів, що знаходяться біля житлового будинку по Дніпровській 

набережній, 25 навпроти торгівельного центру «Рівер Молл» у 

Дарницькому районі м. Києва у відповідності до вимог чинного 

законодавства. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу інформувати мене 

у встановлений законодавством України 10-ти денний 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 «4» арк.  

 

З повагою,  

депутат Київської міської ради, 

голова депутатської фракції 

«ГОЛОС»  

у Київській міській раді                       Григорій МАЛЕНКО 

 
Черкашин Денис Євгенійович (044) 337-10-14  

mailto:malenko@kmr.gov.ua

