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Депутатське звернення 

 

Щодо захвату нежитлового приміщення, яке знаходиться на прибудинковій 

території будинку по вул. Вербицького, 9-Г у 

Дарницькому районі м. Києва 

 

 

До мене, як до депутата Київської міської ради звернулася ініціативна група 

мешканців будинку по вул. Вербицького, 9-Г с проханням зупинити свавілля та 

самозахват нежитлового приміщення, яке знаходиться на прибудинковій території 

їх будинку.  

Заявники зазначають, що приміщення в минулому використовувалося для 

складання великогабаритного сміття (будиночок сміттєзвалища).  



 

 

Це окремо стояче приміщення, яке відноситься до будинку 9-Г по вулиці 

Вербицького, балансоутримувачем будинку і приміщення сміттєзвалища 

являється КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького 

району м. Києва". 

Зі слів мешканців, на даний час в нежитловому приміщені, а саме приміщені 

сміттєзвалища проходить внутрішнє перепланування, будуються перегородки, іде 

облаштування кахельною плиткою, фарбування дверей і зовнішніх стін. 

Мешканці будинку по вул. Вербицького, 9-Г стурбовані тим, що приміщення 

сміттєзвалища готують для комерційної структури, без відома та дозволу тих, хто 

мешкає поруч.  

Мешканці наголошують про те, що ніхто не поцікавився, чи хочуть 

утримувачі прибудинкової території (платники за утримання прибудинкової 

території) мати поряд бізнесову структуру, або "розливайку" алкоголю та інші 

бізнесові проекти. 

Будинок по вул. Вербицького, 9-Г та будинки поряд (вул. Вербицького, 9-Г, 

9-Д, 9-Ж, 9-Е), налічують загалом 512 квартир, а це більше 1200 мешканців.  

Стурбовані мешканці зазначають, що на прибудинковій території біля 

спірного нежитлового приміщення знаходиться дитячий та спортивний 

майданчик, де проводять вільний час мами з маленькими дітками, відпочивають 

школярі та люди літнього віку. 

Заявники згадують, вже так звані «підприємці» намагались в даному 

приміщенні облаштувати пункт прийому склопосуду, "розливайку", прийом 

макулатури і таке інше. Таким чином створювались незручності для мешканців, 

більше того збирався контингент людей, які зловживали алкогольними напоями та 

наркотиками, влаштовувались п'яні бійки, билась склотара, скрізь валялись 

використані шприци і багато різного мотлоху.  

З урахуванням наведеного та керуючись п. 1, 3 ч. 1 ст. 11 Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад», прошу в межах компетенції вжити всіх 

необхідних заходів для поновлення прав мешканців, які порушено самовільним 

використанням невідомими особами нежитловим приміщенням (колишній 

будиночок сміттєзвалища), яке знаходиться на прибудинковій території 

житлового будинку по вул. Вербицького, 9-Г у Дарницькому районі м. Києва. 

 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 

       

 

 

З повагою 

      

депутат Київської міської ради     Конопелько М.В. 

 
Вікторія Мундірова 
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