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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Як депутат Київської міської ради, представник громади міста Києва я 

переймаюсь питанням створення комфортних умов для проживання мешканців 

та гостей столиці. 

Перебуваючи у Дніпровському районі, мною виявлено, що навколо 

Дніпровського районного управління Національної поліції України, що 

знаходиться на вулиці Червоноткацькій, 2, прямо біля знаків «Стоянка та 

зупинка заборонена» виникла незаконна автостоянка, де постійно 

паркується велика кількість автомобілів, при чому, багато з них припарковані 

прямо на тротуарах та зелених зонах. 

Крім того, вся територія перебуває у необлагородженому стані: вздовж 

дороги та на зелених зонах розкидане побутове та будівельне сміття; знаходиться 

покинутий занедбаний транспортний засіб. 

Я був у багатьох містах Європи і управління поліції в будь-якому 

європейському місті – це взірець дотримання законності; там ніхто не порушує 

правил дорожнього руху, біля будівель правоохоронних органів території завжди 

перебувають в ідеально стані, адже поліція має стежити за порядком, і тому має 

наводити лад, в першу чергу, у себе під управліннями.  



Тому дуже дивно, що в нас під Дніпровським управлінням поліції, 

порушення правил дорожнього руху та правил благоустрою населених пунктів є 

системним. Ми турбуємося про імідж української поліції, тому дуже хочемо, аби 

вона нарешті взялася за наведення ладу поблизу своїх управлінь.  

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 11, 13-15 Закону 

України «Про статус депутатів місцевих рад», – 

ПРОШУ: 

1.  Негайно вжити заходів щодо припинення незаконного паркування 

транспортних засобів вздовж дороги, на тротуарах та зелених зонах по 

вул. Червоноткацькій та вул. Тороповського, поблизу Дніпровського районного 

управління Національної поліції України у Дніпровському районі м. Києва; 

привести ці території до належного стану. 

2. Забезпечити прибирання побутового сміття та благоустрою території 

вздовж дороги по вул. Червоноткацькій, поблизу Дніпровського районного 

управління Національної поліції України у Дніпровському районі м. Києва. 

3. Про результати розгляду депутатського звернення повідомити мене у 

встановлений законом строк на електронну адресу: grompryimalnya@gmail.com 

та за адресою: 02140, м. Київ, пр. П. Григоренка, 39-Б, офіс 88.  
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