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Виконувачу обов’язки директора Комунального 
підприємства «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду 
Солом’янського району м. Києва» 
 
ЛУК’ЯНОВУ 
Костянтину Сергійовичу 
 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

щодо незаконного знищення 
зеленої зони на просп. Відрадному 
 
 До мене, як до депутатки Київської міської ради, звертаються зі скаргами мешканці 
Солом’янського району міста Києва щодо знищення зеленої зони на просп.Відрадний 
(локація – у Додатку №3) через постійне порушення правил паркування. 

У відповідь на депутатські звернення, КП УЗН Солом’янського району та 
Національний авіаційний університ повідомили, що вказана ділянка не перебуває у них на 
балансі, відтак заходи щодо запобігання незаконному паркуванню (наприклад, 
встановлення антипаркувальних стовпців чи висадження кущів та дерев) немає можливості 
вжити у межах компетенції (відповіді – у Додатках №1, №2).  

 
Натомість, мешканці скаржаться, виклики представників Національної поліції 

України не є ефективним інструментом у боротьбі з незаконним знищенням зеленої зони. 
 
Відповідно до підпункту є пункту 15.10 Правил дорожнього руху, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306, зі змінами та 
доповненнями, стоянка на газонах забороняється. 

Відповідно до пункту 9.6.11 Правил благоустрою міста Києва, затверджених 
рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051, на території об'єктів 
благоустрою зеленого господарства забороняється: влаштовувати зупинки пасажирського 
транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах, клумбах та інших озеленених 
територіях. 

На виконання моїх повноважень як депутатки Київської міської ради, керуючись 
ст.13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

 
прошу: 

1) Вжити заходів для проведення перевірки стосовно порушень правил паркування по 
просп. Відрадному. У разі виявлення під час перевірок порушень на вищевказаній 



ділянці, - невідкладно вжити заходів щодо їх усунення, шляхом видачі відповідних 
приписів. 

2) Надати копії відповідних підтверджуючих документів щодо проведення виїзних 
перевірок, виявлених результатів та приписів, виданих на підставі таких результатів. 

3) Вжити заходів для унеможливлення незаконного паркування на газоні по 
просп.Відрадний шляхом встановлення антипаркувальних стовпців (інших 
обмежувачів) або висадки зелених насаджень. 
 
Додатки: 
1) Лист- відповідь Національного авіаційного університету. 
2) Лист- відповідь КП УЗН Солом’янського району. 

 
Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене у визначений законом 

термін, шляхом надсилання листа на електронну пошту: semenova.kseniia@kmr.gov.ua 
 

З повагою,  
депутатка Київської міської ради                                                       Ксенія СЕМЕНОВА 
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