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Заступнику міського голови – 
секретарю Київської міської ради
Володимиру БОНДАРЕНКУ

Постійна комісія Київської міської 
ради з питань екологічної комісії

Постійна комісія Київської міської 
ради з питань архітектури, 
містобудування та земельних 
відносин

Київська міська військова адміністрація відповідно до пункту 5.4 
«Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій» від 
10.06.2021 опрацювала електронну петицію  № 11777 щодо встановлення 
відповідних обмежень проїзду автомобілів та заборони парковки  в парку 
«Наталка» та повідомляє.

Парк «Наталка» перебуває на балансі та обслуговуванні комунального 
підприємства по утриманню зелених насаджень Оболонського району            
м. Києва, що підпорядковане Управлінню екології та природних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) (далі – Управління), яким забезпечується утримання парку в 
належному санітарно-технічному стані, здійснюється прибирання сміття, 
догляд за зеленими насадженнями.

Земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:78:215:0023 не 
перебуває на балансі та обслуговуванні комунальних підприємств, що 
підпорядковані Управлінню, та не відноситься до території парку «Наталка».

Відповідно до пункту 4.2 Правил утримання зелених насаджень у 
населених пунктах України, затверджених  наказом Міністерства 
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 
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10.04.2006 № 105, на об'єктах благоустрою зеленого господарства 
забороняється влаштовувати стоянки автомашин, суден, катерів.

Згідно з  пунктом 9.6.1 Правил благоустрою міста Києва, затверджених 
рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (далі – 
Правила), на території об'єктів благоустрою зеленого господарства 
забороняється рух та паркування автомобілів, мотоциклів і мопедів (крім 
спеціального технологічного транспорту).

Відповідно до пункту 17.3.5.1 Правил забороняється паркування 
транспортних засобів у заборонених для цього місцях, позначених 
відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою.

Разом з тим, на територіях парків та скверів розміщені суб’єкти 
господарювання різних форм власності, в тому числі ті, які приймають та 
надають послуги з розміщення, харчування, додаткових і суміжних послуг 
населенню і гостям міста, а також відноситься до об'єктів які мають суворі 
вимоги щодо доступності об’єкта для відвідувачів, служб пожежної безпеки 
та швидкої медичної допомоги.

Перекривання під'їздів до даних об’єктів господарювання може 
призвести до порушення вимог протипожежної безпеки та оперативного 
надання медичної допомоги.

Крім того, обмеження доступу автотранспорту до суб’єктів 
господарювання призведе до перешкоджання їх господарської діяльності, що 
в свою чергу є порушенням законодавства і тягне за собою кримінальну 
відповідальність.

Водночас, для вирішення питання обмеження заїзду автотранспорту на 
територію парку «Наталка» Управління вважає за доцільне встановлення на 
в’їзді до парку заборонного знаку «Рух заборонено» в поєднанні з 
інформаційно-вказівним знаком «Пішохідна зона».

Заступник голови Київської 
міської державної адміністрації                                            Вячеслав НЕПОП

Олександр Возний
Галина Бойчук 366-64-14


