Голові Печерської районної в
місті Києві державної адміністрації
Мартинчуку С.О.
ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
щодо з’ясування інформації стосовно місць та зон для
вигулу тварин у Печерському районі міста Києва

Шановний Сергію Олександровичу!
Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад», частини першої статті 20 Регламенту Київської міської
ради надаю Вам на розгляд депутатське звернення.
До мене, як до депутата Київської міської ради, неодноразово звертаються
мешканці Печерського району міста Києва з питанням щодо місць та зон для
вигулу тварин.
Відповідно до п. 2.1 Положення про функціонування місць та зон для
вигулу тварин у м. Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 25
жовтня 2007 року № 1079/3912 «Про врегулювання питань утримання та
поводження з собаками і котами в м. Києві» (надалі – «Положення») місце або
зона для вигулу тварин - територія, на якій власник має право вільного вигулу
тварини за умов дотримання вимог Правил утримання собак та котів у м. Києві
та інших нормативно-правових актів у цій сфері.
Згідно з п. 1.3 вищезазначеного Положення визначення та облаштування
належним чином місць та зон для, вигулу тварин покладається на районні у
м. Києві державні адміністрації.
Ураховуючи вищезазначене, керуючись ст. 140 Конституції України, ст. 6
Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ», ст. 2, 13 Закону
України «Про статус депутатів місцевих рад», з метою встановлення об’єктивної
істини та захисту територіальної громади міста Києва прошу Вас, шановний
Сергію Олександровичу, надати інформацію стосовно місць та зон для вигулу
тварин в Печерському районі міста Києва, а також надати інформацію стосовно
можливості технічного облаштування місць та зон для вигулу тварин в межах
наступних вулиць: бульв. Дружби Народів: 4/6, 6А, 8А, 14–14-16; вул. Бастіонна,

вул. Буслівська, вул. Верхньогірська, вул. Видубицька, вул. Вільшанська, вул.
Гастелло, вул. Добролюбова, вул. Дубенська, вул. Звіринецька, вул. Землянська,
вул. Івана Фіалека, вул. Катерини Білокур, вул. Кіквідзе: 1А–1/2, 3–41; вул.
Курганівська, вул. Лізи Чайкіної, вул. Лубенська, вул. Мендєлєєва, вул. Миколи
Соловцова, вул. Михайла Драгомирова: 2–5, 8, 10А–14; вул. Мічуріна, вул.
Німанська: 3–10; вул. Новоселицька, вул. Олександра Матросова, вул. Остапа
Вишні, вул. Пирятинська, вул. Підвисоцького: 5, 7–21; вул. Правобережна, вул.
Ржищівська, вул. Ромоданівська, вул. Седовців, вул. Сергія Струтинського, вул.
Сорочинська, вул. Тимірязівська, вул. Тиха, вул. Товарна, вул. Чорногірська, вул.
Яготинська, пров. Бастіонний, пров. Вільшанський, пров. Звіринецький, пров.
Землянський, пров. Кленовий, пров. Курганівський, пров. Мічуріна, пров.
Новоселицький, пров. Пирятинський, пров. Пішохідний, пров. Сафронівський,
пров. Сніжнянський, пров. Тимірязєвський, пров. Філатова, пров. Ясеневий,
шосе Залізничне.
Про результати розгляду депутатського звернення прошу повідомити мене
за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 у термін передбачений частиною
другою статті 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та
частиною другою статті 20 Регламенту Київської міської ради.
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