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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 

депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, 

виборців свого виборчого округу зобов'язаний виражати і захищати інтереси 

відповідної територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого 

округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, 

брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування. 

До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулися мешканці з 

будинку № 27 по пр. Голосіївському з приводу неналежного санітарного стану 

колектору поблизу станції метро Голосіївська. 

За словами заявників, поблизу станції метро Голосіївська знаходиться 

каналізаційний колектор, з якого впродовж років йде сильний сморід.  

Колектор вже більше 3 років перебуває на ремонті та знаходиться 

неподалік від Київської міської клінічної лікарні № 10 та дитячої поліклініки 

Голосіївського району, а тому поблизу нього щодня проходять тисячі громадян, 

які змушені дихати забрудненим повітрям. При цьому, гази, що випаровуються 

з колектору (метан, аміак, сірководень, вуглекислий газ), не лише створюють 



сморід, але й є дуже небезпечними для киян, оскільки можуть призвести до 

отруєння людського організму. Крім того, ці речовини є вибухонебезпечними. 

Громадяни обурені, що цей колектор вже впродовж років створює сморід 

та незручності для громадян і вимагають негайно вжити заходів щодо вирішення 

означеної проблеми, поки колектор не став причиною екологічного лиха. 

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» кожний громадянин України має право на безпечне для 

його життя та здоров`я навколишнє природне середовище. 

 

Враховуючи вищезазначене, з метою захисту прав та законних інтересів 

громадян, на підставі статей 11, 13, 14, 15 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад»,  

ПРОШУ: 

1. Негайно вжити заходів щодо усунення екологічно небезпечної ситуації, 

що виникла навколо колектору на пр. Голосіївському, поблизу станції метро 

Голосіївська. В тому числі, невідкладно провести ремонті роботи, які усунуть 

неприємний та небезпечний сморід, що розповсюджується з колектору та 

заподіює шкоду громаді м. Києва. 

2. Про результати розгляду звернення повідомити мене письмово у 

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

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

 

 

Додаток на 4 арк. 

 

 

З повагою 

Депутат Київської міської ради                                            Ігор Мірошниченко  

 

 

 


