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УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, тел. (044) 202 71 29, 202 75 58, Е-mail:kmda@kma.gov.ua 
Е-mail для електронних звернень громадян: zvernen@kma.gov.ua 

Офіційний портал Києва: kyivcity.gov.ua, Контактний центр міста Києва (044) 15 51, Код ЄДРПОУ 00022527

Заступнику міського голови-
секретарю Київської міської ради 
Володимиру БОНДАРЕНКУ

Голові постійної комісії Київської 
міської ради з питань житлово-
комунального господарства та 
паливно-енергетичного комплексу 
Олександру БРОДСЬКОМУ

Про можливість реалізації
електронної петиції № 11094

Шановний пане Володимире!
Шановний пане Олександре!

На виконання Вашого доручення від 22.09.2022 № 08/КО-1699 щодо 
розгляду петиції № 11094 «Створити карту туалетів, щоб легко знайти 
працюючу вбиральню» повідомляємо про таке.

У місті Києві розміщено більше 300 громадських вбиралень 
стаціонарного, модульного, контейнерного типів, мобільні туалетні кабіни. Усі 
об’єкти різної форми власності (комунальні, державні, приватні), які 
розташовуються в різних публічних просторах (парки та сквери, пляжі, торгові 
центри, підземні переходи, туристичні маршрути, основні транспортні вузли 
тощо).

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 21.12.2017 № 1656 «Про 
внесення змін у додатки до розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.09.2011 № 1630 
«Про закріплення основних засобів» громадські вбиральні стаціонарного типу, 

https://kyivcity.gov.ua/
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що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, 
закріплено на праві господарського відання за спеціалізованим 
водогосподарським комунальним підприємством виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд». На 
балансі підприємства перебуває 43 громадських вбиральні стаціонарного типу. 

Крім того, СВКП «Київводфонд» реалізуються заходи, визначені 
розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 24.05.2018 № 888 «Про внесення змін до 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 30.10.2013 № 1948 «Про будівництво інженерних 
мереж та встановлення громадських вбиралень модульного типу»,                     
від 26.06.2020 № 929 «Про затвердження адресного переліку місць для 
встановлення громадських модульного типу». На центральних вулицях міста та 
основних туристичних маршрутах встановлено 17 сучасних автоматизованих 
громадських вбиралень модульного типу. Робота у цьому напрямку 
продовжується.

Інформацію щодо місць розташування громадських вбиралень                   
та графіку їх роботи розміщено на офіційному сайті СВКП «Київводфонд»                            
в розділі «Електронна карта громадських вбиралень» 
(https://kyivvodfond.com.ua/elektronna-karta-gromadskyh-vbyralen).

Крім того, надають послуги туалети, розташовані в парках та скверах (на 
балансі районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень                   
КО «Київзеленбуд»), у зонах відпочинку біля води, що перебувають на балансі    
КП «Плесо», підпорядкованого Управлінню екології та природних ресурсів, на 
кладовищах міста Києва – на балансі Ритуальної служби СКП «Спецкомбінат 
ПКПО», на ринках міста, в торгово-розважальних центрах, гіпермаркетах, на 
автозаправних станціях, автостанціях, автовокзалах, вокзалах, підземних 
торгових просторах та інші. КП «Київпастранс» забезпечує встановлення 
мобільних туалетних кабін на ключових зупинках громадського транспорту в 
місті.

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 18.04.2008 № 579 «Про вільний 
доступ громадян до туалетів закладів громадського харчування» у м. Києві 
запроваджено безкоштовне та вільне користування мешканцями та гостями 
міста Києва туалетами в закладах громадського харчування.

Враховуючи викладене, вважаємо, що опрацювання петиції № 11094 
«Створити карту туалетів, щоб легко знайти працюючу вбиральню» має 
здійснювати в установленому порядку Департамент інформаційно-
комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації). 
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У свою чергу, Управління екології та природних ресурсів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
якому підпорядковано КО «Київзеленбуд» та КП УЗН районів, КП «Плесо»; 
Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), якому підпорядковано 
КП «Київпастранс», Департамент промисловості та розвитку підприємництва 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), якому підпорядковано ринки міста, заклади громадського 
харчування тощо, мають надати всю необхідну інформацію щодо переліку 
місць розміщення громадських вбиралень Департаменту інформаційно-
комунікаційних технологій для створення такої карти.

СВКП «Київводфонд» готовий надати актуальну інформацію щодо місць 
розташування громадських вбиралень, що перебувають на балансі та 
обслуговуванні підприємства, та графіку їх роботи, за умови додавання карти 
громадських вбиралень до мобільного додатку «Київ Цифровий».

З повагою

Заступник голови Київської 
міської державної адміністрації                                            Петро ПАНТЕЛЕЄВ

Дмитро НАУМЕНКО
Марина ЖИЛКА
Геннадій СІДНЕНКО 235 92 38


