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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Щодо встановлення вбиральні для працівників (водіїв, кондукторів)
трамвайного депо на кінцевій зупинці трамваїв №23, 32, 33 (ДВРЗ)

Шановний Дмитро Валентиновичу!
Як представник територіальної громади міста Києва, відповідно до статті 13 Закону
України «Про статус депутатів місцевих рад» направляю Вам депутатське звернення.
До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулась мешканка приватного
будинку № 11 по пров. Винахідників у Дніпровському районі м. Києва, Главатських Ольга
Юріївна (копія звернення додається), з проханням вирішення питання встановлення
вбиральні для працівників (водіїв, кондукторів) трамвайного депо.
Зі слів заявниці, на кінцевій зупинці трамваю «ДВРЗ» водії та кондуктори справляють
свої потреби в необлаштованих для цього місцях, тобто безпосередньо біля зупинки.
Місцеві жителі обурені тим, що через неприємний запах, стало бридко виходити з трамваю.
В зв’язку з цим, задля уникнення порушень громадського порядку, існує нагальна
потреба в облаштуванні кінцевої зупинки громадського транспорту (трамваю) № 23, 32 та
33 (зупинка «ДВРЗ») громадською вбиральнею, де працівники трамвайного депо та інші
місцеві жителі мали б змогу користуватись нею за призначенням, адже її відсутність
приносить незручності мешканцям ДВРЗ. Як наслідок – всі «охочі», змушені, справляти
свої потреби в непристосованих для цього місцях.
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На підставі вище вказаного, прошу:
Уважно розглянути порушене у зверненні питання, провести обстеження з метою
визначення місця розташування об’єкту та встановити громадську вбиральню на
кінцевій зупинці громадського транспорту (трамваю) № 23, 32 та 33 (зупинка
«ДВРЗ») в мікрорайоні ДВРЗ Дніпровського району м. Києва.
Про прийняте рішення повідомити мене за адресою: вул. Хрещатик, 36, каб. 1005,
м. Київ, 01044 у строк, передбачений Законом України «Про статус депутатів
місцевих рад».
З повагою
депутат Київської міської ради
Тел. приймальні 383-92-35
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