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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Ярославе Миколайовичу!

До мене, як до депутата Київської міської ради звернулися мешканці
Дарницького району, які проживають в мікрорайонах «Нова Дарниця» та
«Рембаза», зі скаргою на відсутність вуличного освітлення поблизу їх будинків.
Як відомо, зовнішнє освітлення являє собою не тільки важливу складову
безпечного та комфортного перебування людини в темні часи доби на вулиці,
але й створює гарний вечірній вигляд нашого міста, формує його штучне
світлове середовище. Однак на протязі багатьох років на території мікрорайону
відсутнє освітлення прибудинкових територій, що не тільки призводить до
травмування людей особливо дітей, а ще й заохочує і провокує злочинців.
Мешканці столиці мікрорайонів «Нова Дарниця» та «Рембаза»
неодноразово зверталися до ЖЕД, депутатів Київської міської ради та до
постійної комісії Київської міської ради з транспорту, зв'язку та реклами зі
скаргами на відсутність вуличного освітлення на прибудинковій території біля
їх житлових будинків. Також в листопаді 2017 р. мешканці прилеглих житлових
будинків зібрали підписи членів територіальної громади Дарницького району
міста Києва на підтримку ремонту та відновлення мережі об’єктів вуличного
освітлення мікрорайонів «Нова Дарниця» та «Рембаза» у Дарницькому районі з

метою подальшого включення робіт до програми Економічного і соціального
розвитку міста Києва у кількості 54 осіб.
Багато років проблема залишається без вирішення, а мешканці та їх діти
повинні повертатися до своїх домівок у повній темряві наражаючи себе на
небезпеку, враховуючи погану кримінальну ситуацію в Дарницькому районі м.
Києва.
Відповідно до листа Департаменту транспортної інфраструктури КМДА
від 01.11.2019 р. №053-11019 лише у разі, коли це майно (мережа зовнішнього
освітлення) буде зарахована до комунальної власності територіальної громади
м. Києва, у КП «Київміськсвітло» з’являються підстави для внесення
прибудинкових територій в мікрорайонах «Нова Дарниця» та «Рембаза» у
Дарницькому районі м. Києва до проекту «Програми економічного та
соціального розвитку м. Києва» на відповідний рік для проведення
реконструкції мережі зовнішнього освітлення.
Згідно відповіді Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації від 20.03.2019 р. №101-2420/02 на виконання протоколу,
напрацьованого під час наради в Дарницькій РДА з питання відновлення
зовнішнього освітлення на окремих територіях Дарницького району м. Києва
від 20.03.2018 р., було проведено обстеження безгосподарчих опор вуличного
освітлення та здійснено їх інвентаризацію на прибудинкових територіях
мікрорайонів «Нова Дарниця» та «Рембаза» ЖЕД 208-210 КП «КК з ОЖФ
Дарницького району м. Києва».
З огляду на зазначене, з метою забезпечення комфортного проживання
громадян та відновленням вище зазначеної мережі вуличного освітлення і на
підставі ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», прошу
Вас:
- Надати актуальну інформацію стосовно адресного переліку
безхазяйних опор вуличного освітлення на прибудинкових територіях
мікрорайонів «Нова Дарниця» та «Рембаза» ЖЕД 208-210 КП «КК з
ОЖФ Дарницького району м. Києва» станом на зараз.
Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати
мене у встановлений законодавством України 10-ти денний строк через систему
електронного документообігу «АСКОД» та на наступну електронну адресу:
malenko@kmr.gov.ua
Додаток на 3 арк. у 1 прим.
З повагою,
депутат Київської міської ради,
голова депутатської фракції
«ГОЛОС»
у Київській міській раді
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