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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Тимуре Фіруддіновичу!

До мене як до депутата Київської міської ради звернулись занепокоєні
мешканці Дарницького району міста Києва з приводу встановлення у нічний час
малих архітектурних форм (далі - МАФ) на зелених зонах (газонах), а також
проведення будівельних робіт із заливки бетону у нічний час вихідного дня.
Так, в мережі Фейсбук на сторінці спільноти «Нова Дарниця» (більше 4
тис.
учасників,
https://www.facebook.com/groups/382557432390117/permalink/712598319386025/
та
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2780478008868233&id=10000
7181832060) небайдужі громадяни поскаржилися на нещодавно встановлений
МАФ на зеленій зоні (газоні) навпроти супермаркету «АТБ» (вул. Ревуцького,
15) (див. фото та скриншоти до цього депутатського звернення). МАФ було
облаштовано у нічний час з 5 по 6 березня 2021 р.
Також 6 березня 2021 р. пізно ввечері приблизно о 21:00 год., невідомі
будівельники проводили шумні роботи із заливки бетону під фундамент вище
зазначеного МАФу за допомогою спеціальних вантажних бетонозмішувачів. Під
час цих подій невідомі городяни навіть викликали патруль поліції.

Згідно підпункту 13.2.6 діючих Правил благоустрою міста Києва,
забороняється розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд у
червоних лініях забудови, охоронних зонах інженерних мереж та за рахунок
зелених насаджень, у тому числі за рахунок газонів, квітників тощо, крім
випадків, прямо передбачених рішеннями Київської міської ради.
13.2.7. Розміщені (встановлені) самовільно, тобто без відповідних,
оформлених в установленому порядку документів, засоби пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі, об'єкти сезонної дрібнороздрібної
торговельної мережі підлягають демонтажу (переміщенню) особою, що
здійснила розміщення (встановлення) такого засобу (об'єкта), в порядку і строки,
встановлені пунктом 13.3 цих Правил.
Нагадую, рішенням Київської міської ради № 714/3721 від 20 грудня 2017
року було затверджено Концепцію збереження зелених зон у місті Києві. Мета
вище зазначеного документа: забезпечення підвищення екологічної та санітарноепідеміологічної безпеки проживання територіальної громади, стійке збереження
високого рівня екологічної ємності урбанізованої системи, формування зеленої
системи та унеможливлення виникнення юридичних обставин, що призводять до
зменшення території зелених зон.
Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 13 Закону України «Про
статус депутатів місцевих рад» та статті 20 Регламенту Київради прошу Вас:
1. Надати інформацію щодо законності розміщення вище зазначеного
МАФу, що знаходяться на зеленій зоні навпроти супермаркету «АТБ»
(вул. Ревуцького, 15) у Дарницькому районі м. Києва;
2. У разі виявлених порушень вжити заходів з демонтажу незаконного
МАФу навпроти супермаркету «АТБ» (вул. Ревуцького, 15) у
Дарницькому районі м. Києва у відповідності до вимог чинного
законодавства.
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
Додатки на 4 арк.

З повагою,
депутат Київської міської ради,
голова депутатської фракції
«ГОЛОС»
у Київській міській раді

(044) 337-10-14

Григорій МАЛЕНКО

