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попередження подальших випадків зловмисного пошкодження майна 
 

 

У місті Запоріжжі назріло проблемне питання масового знищення 

контейнерів для накопичення побутових відходів, які розташовані на 

прибудинкових територіях у різних районах міста.  

Впродовж останніх двох місяців шляхом підпалення знищено більше 70 

одиниць контейнерів, за фактом знищення яких власники майна звернулися до 

правоохоронних органів із повідомленнями про вчинення злочинів, ведуться 

слідчі дії. 

На сьогодні в місті не змінилася та залишається загрозливою ситуація, 

пов’язана зі зловмисним пошкодженням майна. 

Унаслідок підпалів знищуються контейнери, створюється безлад на 

контейнерних майданчиках. Такі дії також можуть призвести до загоряння 

житлових будинків та споруд, що розташовані поруч. 

Підпали носять системний характер, фактично відбувається знищення 

об’єктів комунальної інфраструктури міста, що напряму впливає на його 

санітарний стан. Такі дії правопорушників призводять до ускладнення надання 

послуг з вивезення побутових відходів своєчасно та в повному обсязі, що в 

свою чергу ущімлює інтереси громади та викликає незадоволення населення.  

На сьогоднішній день у місті Запоріжжі існує невирішена проблема браку 

контейнерів для накопичення відходів. Для повного забезпечення населення 

міста контейнерами не вистачає 4618 одиниць. В свою чергу, зловмисне 

пошкодження контейнерів тільки загострює дану проблему та перешкоджає 

належному санітарному очищенню міста від побутових відходів. 

Невжиття невідкладних заходів задля вирішення викладеної проблеми 

може призвести до негативних екологічних наслідків та загострення 

соціального невдоволення. 

Враховуючи викладене, просимо: 

- провести невідкладні дії по встановленню осіб, винних у підпалах 

контейнерів та притягнення їх до кримінальної відповідальності; 

- вжити заходів щодо попередження подальших випадків зловмисного 

пошкодження майна; 

- розробити план заходів, спрямованих на запобігання подальшого 

умисного знищення контейнерів для накопичення відходів; 
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- на черговій сесії Запорізької міської ради звітувати про вжиті заходи в 

напрямку ліквідації та попередження виникнення проблеми умисного 

пошкодження або знищення контейнерів для накопичення відходів на території 

міста Запоріжжя. 
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