
 

ДЕПУТАТ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIІІ СКЛИКАННЯ 

 

 

«15» вересня 2020 року                                                           № 08/279/08/040-1682 

 

Директор комунального підприємства 

виконавчого органу Київради (Київської 

міської державної адміністрації) 

«Київкомунсервіс»  

Ляшкевичу М.В. 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 

Шановний Максиме Володимировичу!  

 

  До мене, як до депутата Київської міської ради VIII скликання, 

звернулися струбовані жителі буд. № 28 по бульв. Лесі Українки у 

Печерському районі міста Києва (далі – Будинок) з проханням сприяти в 

отриманні інформації. 

  Із звернення жителів стало відомо, що замість магазину Спортоварів на 

першому поверсі їхнього Будинку функціонують офіси та лабораторія яка 

здійснює тестування на COVID-19. Окрім цього, жителі зазначили, що дана 

лабораторія та офіси не мають власних сміттєвих баків та користуються 

сміттєвими баками які розташовані біля Будинку, що спричиняє накопиченню 

великої кількості сміття яке під впливом вітру розноситься по дитячому 

майданчику на якому граються діти та розповсюдженню антисанітарії на 

прибудинковій території житлового Будинку, про що свідчать відповідні 

фотофіксації. 

  Жителі обурені даною ситуацією і вимагають у встановленні додаткових 

сміттєвих контейнерів, якими будуть користуватися офіси та лабораторія, що 

знаходяться у їхньому Будинку. 

  Враховуючи вище викладене, керуючись ст. 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: 

  -надати інформацію щодо графіку вивезення побутового сміття за 

адресою: бульв. Лесі Українки, 28 у Печерському районі м. Києва; 

  -надати інформацію щодо переліку об’єктів підприємницької діяльності 



які розташовані в будинку № 28 по бульв. Лесі Українки та копію укладених 

договорів які у них наявні за надання послуги по вивезенню побутових 

відходів; 

  -врахувати зазначені вище вимоги і сприяти у встановленні додаткових 

сміттєвих баків для обєктів які здійснюються підприємницьку діялтність у буд. 

№ 28 по бульв. Лесі Українки у Печерському районі м. Києва. 

  Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 у встановлений 

законодавством України строк . 

 

   Додатки на 1 акр. 

 

  З повагою –  

депутат Київської міської ради, 

голова депутатської фракції  

«Об’єднання «Самопоміч» 

у Київській міській раді                                               Наталія МАНОЙЛЕНКО 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Вик.: помічник-консультант депутата 
Катерина Лизогуб (097)881 47 83 

 

 

 

 

 

 

 



Додатки  
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