ДЕПУТАТ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ IX СКЛИКАННЯ

Заступнику
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєву П.О.
Депутатське звернення
Щодо стану оглядових колодязів
і зливоприймачів у м. Києві
Шановний Петре Олександровичу!
До мене, як до депутата Київської міської ради звернувся громадянин
Касянюк О., який мешкає за адресою: вул. Княжий Затон, буд. 17-А, кв. 5 з
проханням сприяти проведенню загальноміської інвентаризації оглядових
колодязів і зливоприймачів у м. Києві.
Заявник зазначає, що у місті Києві існує величезна проблема з оглядовими
колодязями і зливоприймачами (далі - ОКіЗ).
Велика кількість ОКіЗ не мають балансоутримувачів або покинуті, тисячі
кришок люків і решіток викрадено, тисячі ОКіЗ або взагалі нічим не накриті, або
ж неналежним чином накриті уламками плит, дошками, гілками, тощо.
Безліч люків зламані, також в аварійному стані знаходяться підземні будови
колодязів.
Все це становить небезпеку для життя і здоров’я мешканців міста.
Сотні зливоприймальних колодязів замулені, засмічені, зруйновані підземні
будови і труби відведення стічних вод, відсутні загальноміські програми
капремонту мереж.
У період дощів, біля деяких зливоприймачів на автошляхах цілодобово
чергують працівники ШЕУ з наносами. Деякі балансоутримувачі неналежним
чином утримують ОКіЗ через брак фінансування і відсутність чітких норм і правил
по їх утриманню, а також відсутність відповідальності за їх неналежне утримання
і експлуатацію, відсутність штрафів.

Щороку сотні звернень мешканців міста до комунальників ігноруються і не
виконуються. Велика кількість ОКіЗ передано на баланс ЖЕД, освітніх закладів,
закладів медичної сфери, тощо, які не мають фахівців і засобів, а головне
фінансування для їх ремонту та утримання.
На підставі вищезазначеного та керуючись п. 1, 3 ч. 1 ст. 11 Закону України
«Про статус депутатів місцевих рад» прошу Вас:
1. Провести загальноміську інвентаризацію ОКіЗ визначивши поточних
балансоутримувачів об’єктів ОКіЗ;
2. Присвоїти ідентифікаційні номери, створити інвентарну базу ОКіЗ;
3. Визначити поточний технічний стан ОКіЗ, як на поверхні, так і під
землею та скласти перелік ОКіЗ, що потребують негайного та/або планового
ремонту.
Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене у встановлені
чинним законодавством строки за адресою депутатської приймальні: 02095,
м. Київ, вул. Ю. Литвинського, буд. 31, e-mail:konopelko.mykola@kmr.gov.ua.
Додаток: фотофіксація стану ОКіЗ станом на 01 червня 2021 року.
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