
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Голові Печерської районної в 
місті Києві державної адміністрації  
Мартинчуку С.О. 

 
ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
щодо звернення мешканців житлового будинку за адресою: 
вул. Старонаводницька, 8Б Печерського району 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, звернулися мешканці 
житлового будинку за адресою: вул. Старонаводницька, 8Б Печерського району 
міста Києва з наступними проблемами. 

За словами заявників, їхній будинок знаходиться в жахливому стані, що 
зумовлено станом фасаду, постійним виходом з ладу внутрішньобудинкових 
систем, що в свою чергу призводить до затоплення підвалу будинку, відсутності 
гарячого водопостачання та наявності грибка в місцях загального користування. 
Вивіз сміття та прибирання прибудинкової території здійснюється не якісно та 
не регулярно. Також, мешканці скаржаться на стан асфальтового покриття 
прибудинкової території їхнього будинку та наголошують на необхідності його 
ремонту.  

Виходячи з вищевикладеного, з метою захисту прав та законних інтересів 
мешканців житлового будинку за адресою: вул. Старонаводницька, 8Б 
Печерського району міста Києва, прошу Вас, шановний Сергію Олександровичу, 
надати доручення відповідним структурним підрозділам Печерської районної в 
місті Києві державної адміністрації стосовно: 

1. Огляду стану внутрішньобудинкових систем та у разі необхідності 
здійснити відповідні ремонтні роботи; 



2. Огляду стану місць загального користування та у разі необхідності 
здійснити поточні ремонтні роботи; 

3. Належної подачі теплоносія у житловому будинку згідно з 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) «Про початок опалювального періоду 2017/2018 року в 
місті Києві» від 12.10.2017 року № 1266; 

4. Належного вивозу сміття та прибирання прибудинкової території 
житлового будинку; 

5. Огляду стану фасаду будинку та у разі необхідності здійснити 
відповідні ремонтні роботи; 

6. Огляду стану асфальтового покриття прибудинкової території 
будинку та у разі необхідності здійснити відповідні ремонтні роботи. 

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.  

 
Додатки: 
1. Звернення мешканців житлового будинку за адресою: 

вул. Старонаводницька, 8Б Печерського району міста Києва до депутата 
Київської міської ради Шлапак А.В. на 2 арк. 

 
 
З повагою         Алла Шлапак 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виконавець: 
Слюсарев Іван Олександрович 
Тел.: 063-888-11-80 


