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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Шановний Віталію Володимировичу!

До мене як до депутата Київської міської ради звернувся стурбований 
мешканець Дарницького району м. Києва з приводу вирішення проблеми 
відсутності сміттєвих баків (контейнерів) вздовж зеленої зони навколо озера 
«Вирлиця». 

Так, громадянин Казанець О.І зазначив, «озеро «Вирлиця» є важливою 
зоною відпочинку для місцевих мешканців. Навколо озера є прогулянкові стежки, 
пляж, місця, де відпочивають сім’ї та просто проводять час місцеві. Зважаючи на 
це, дуже дивно що навколо озера відсутні будь-які місця для збору сміття, яке 
люди могли б зручно викидати після відпочинку. Це призводить до сумних 
наслідків, коли частина людей залишає своє сміття у місцях відпочинку. А тим, 
хто сумнівно прибирають за собою, доводиться довго і не зручно шукати місце, де 
його можна було б залишити.

Сукупність цих факторів дуже негативно впливає на привабливість цієї 
локації для відпочинку, а також призводить до засмічення зеленої зони.

На початку 2021 року Дарницького районна в місті Києві державна 
адміністрація тимчасово встановила контейнери на прохання місцевої громади. 
Але через декілька тижнів їх прибрали».

Згідно підпунктів 3.1.1 та 3.2.14. діючих Правил благоустрою міста Києва, 
підприємства, установи, організації та громадяни забезпечують благоустрій 
земельних ділянок, наданих їм відповідно до вимог чинного законодавства у 
власність, користування, зокрема, розміщувати на територіях, наданих їм в 



установленому законом порядку, урни для сміття згідно з встановленими 
нормативами.

Також згідно вимогам підпункту 7.3.9. На територіях кожного 
домоволодіння, підприємства, установи, організації, на вокзалах, причалах, 
ринках, пляжах, в аеропортах, парках, скверах, садах, зонах відпочинку, біля 
установ культури, освіти, медицини, біля торговельних об'єктів, тимчасових 
споруд, входів до метрополітену, на зупинках громадського транспорту та в 
інших місцях масового перебування громадян повинні бути встановлені урни для 
сміття.

Урни очищаються від сміття щоденно по мірі їх заповнення і утримуються в 
належному санітарному і технічному стані.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 13 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад» та статті 20 Регламенту Київради прошу Вас:

1. Посприяти у вирішенні вказаної проблеми, а саме, встановити сміттєві 
контейнери біля входу до станції метрополітену «Вирлиця», неподалік 
пішохідного переходу у бік станції метрополітену «Харківська», а також 
2-3 контейнери вздовж просп. Бажана між станціями метрополітену 
«Харківська» та «Вирлиця» у Дарницькому районі м. Києва (уточнена 
схема-карта у додатку до депутатського звернення).

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 
мене у встановлений законодавством України строк через систему електронного 
документообігу «АСКОД» та на наступну електронну адресу: 
malenko@kmr.gov.ua 

Додатки на 2 арк. у 2 прим.  

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