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Голові Дарницької районної в  

м. Києві державної адміністрації 

Ярославу ЛАГУТІ  

вул. О. Кошиця, 11 

м. Київ, 02068 

 

Начальнику ГУ НП у Києві,  

Генералу поліції ІІІ-го рангу 

Андрію КРИЩЕНКУ  

вул. Володимирська, 15,  

м. Київ, 01601 

 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний Ярославе Миколайовичу!   

Шановний Андрію Євгеновичу! 

 

До мене, як до депутата Київської міської ради звернулися мешканці 

Дарницького району м. Києва з приводу наступної багаторічної проблеми.  

Так, небайдужі громадяни, учасники спільноти в мережі Фейсбук «ПОХ - 

Позняки Осокорки Харьковский» (біля 40 тис. учасників – див. посилання на 

пост - 
https://www.facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky/posts/4006983586007972?comment_id=4

007021399337524&notif_id=1617199409259747&notif_t=comment_mention&ref=notif)  

поскаржилися на незадовільний стан території біля універсаму «Позняки» (вул. 

Ревуцького, 12/1-А) з боку житлового будинку по вул. А. Ахматової, 3, зокрема, 

«займіться вже будь ласка цією ділянкою, торговці так і справляють і велику і 

https://www.facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky/posts/4006983586007972?comment_id=4007021399337524&notif_id=1617199409259747&notif_t=comment_mention&ref=notif
https://www.facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky/posts/4006983586007972?comment_id=4007021399337524&notif_id=1617199409259747&notif_t=comment_mention&ref=notif


малу нужду прямо тут, за кіоск, влітку буде пекло, адрес Ахматової 3, з боку 

трамвайних колій. Торгаші ходять в туалет і через два-три кроки торгують 

молочко, овочами, фруктами, руки природно ніхто не миє. Облаштуйте їм хоча 

б смітник і біотуалет. Будь ласка прийміть заходи. Ми тонеми в смітті, 

фекаліях» (див. фото у додатку до звернення).  

Треба зазначити, що Дарницька районна державна адміністрація 

регулярно проводить заходи щодо приведення вище зазначеної території до 

належного санітарного стану та боротьбою зі стихійною торгівлею. Але вже 

наступного дня торгівці повертаються на свої місця і все починається по 

новому колу.  

Також на думку мешканців, ці зловонні калюжі та сміття виникають 

внаслідок відходів діяльності низки малих архітектурних форм, які працюють 

безпосередньо на вище зазначеній ділянці.   

Згідно відповіді голови Дарницької районної в місті Києві державної 

адміністрації Лагути Я.М. від 25.11.2019 р. №101-10801/04, вище зазначена 

земельна ділянка (код 90:001:121) обліковується, як землі не надані у власність 

чи користування. 

Відповідно до статті 21 Закону України «Про відходи», органи місцевого 

самоврядування у сфері поводження з відходами забезпечують здійснення 

контролю за раціональним використанням та безпечним поводженням з 

відходами на своїй території, ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих 

звалищ відходів. 

Статтею 68  Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» передбачено, що порушення законодавства  України про охорону 

навколишнього природного середовища тягне за собою встановлену цим 

Законом та іншим законодавством України дисциплінарну, адміністративну, 

цивільну і кримінальну відповідальність. 

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» органи місцевого самоврядування здійснюють контроль за 

дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням 

і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого 

значення, відтворенням лісів. 

Статтями 30, 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» 

передбачено, що самоврядний контроль у сфері благоустрою населених 

пунктів, в тому числі формування систем та вимог поводження з відходами, а 

також здійснення контролю у сфері поводження з відходами, здійснюється 

сільськими, селищними, міськими радами та їх виконавчими органами. 

 На підставі зазначеного, враховуючи інтереси мешканців Дарницького 

району м. Києва, керуючись ст. 13 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад», ст. 20 Регламенту Київради, прошу Вас: 

1. Вжити необхідних заходів щодо приведенню території між 

універсамом «Позняки» (вул. Ревуцького, 12/1-А) та житловим 

будинком по вул. А. Ахматової, 3 у Дарницькому районі м. Києва до 

належного санітарного стану, а також запропонувати міри по боротьбі 

зі стихійною торгівлею;  



2. Перевірити усі малі архітектурні форми (МАФ) на наявність 

дозвільної документації, а у разі відсутності вжити усіх заходів щодо 

демонтажу незаконних споруд на території між універсамом 

«Позняки» (вул. Ревуцького, 12/1-А) та житловим будинком по вул.     

А. Ахматової, 3 у Дарницькому районі м. Києва, а також провести 

профілактичні бесіди з підприємцями і торгівцями щодо дотримання 

ними санітарно-гігієнічних норм;   

3. ГУ НП у Києві: посприяти щодо профілактиці та по можливості 

постійному патрулюванню працівниками поліції у будні та вихідні дні 

з метою недопущення випадків несанкціонованої торгівлі і порушення 

санітарних норм між універсамом «Позняки» (вул. Ревуцького, 12/1-А) 

та житловим будинком по вул. А. Ахматової, 3 у Дарницькому районі 

м. Києва. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу інформувати 

мене у встановлений законодавством України 10-ти денний строк за адресою: 

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, а також на наступну електронну адресу: 

malenko@kmr.gov.ua  

Додатки на 6 арк. у 6 прим.   

 

 

 

З повагою,  

депутат Київської міської ради, 

голова депутатської фракції 

«ГОЛОС»  

у Київській міській раді                       Григорій МАЛЕНКО 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(044) 337-10-14  
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