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Щодо порушення Правил користування приміщеннями 
житлових будинків і прибудинковими територіями  

Депутатське звернення 
 Шановний Олегу Миколайовичу! 

До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулись мешканці будинку 
32/38 по вул. Щербаківського Шевченківського району м. Києва щодо порушення 
Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими 
територіями. 

Мешканці звертають увагу на те, що у їх будинку знаходиться відділення «Нової 
пошти», яке працює сім днів на тиждень, вантажно-розвантажувальні роботи 
проходять з внутрішньої сторони будинку починаючи з 7-00 ранку і закінчуються о 22-
00 години. Постійний гуркіт від вантажівок, працівники, які лаються, палять, смітять, 
не прибирають, на зауваження жителів не реагують – все це створює незручності для 
мешканців та порушує Правила користування приміщеннями житлових будинків і 
прибудинковими територіями затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 жовтня 1992 року N 572. Будинок 1954 року забудови (65 років), має дерев’яні 
перекриття, по стінах пішли тріщини. У будинку проживає багато маленьких дітей, які 
наражаються на небезпеку від постійного руху машин. Також мешканці зазначають, 
що прибудинкова територія будинку не розрахована на стоянку для автівок та 
вантажівок: розбите асфальтне покриття, підлога та стіни здригаються від гуркіту, не 
має можливості відчинити вікна. 

Враховуючи викладене вище, керуючись Законом України «Про статус депутатів 
місцевих рад», прошу Вас втрутитись у дану ситуацію, доручити відповідним службам 



здійснити перевірку рівня шуму роботи відділення «Нова пошта», стану 
прибудинкової території та вжити заходів щодо недопущення порушення прав 
мешканців будинку, а також вирішити питання встановлення елементів примусового 
зниження швидкості у дворі будинку.  

Про результати розгляду звернення прошу повідомити мешканку Рудник Л.М. за 
адресою: м. Київ, вул. Щербаківського, 32/38, кв. 30, тел.: 098-838-59-08 та мене за 
адресою моєї громадської приймальні: 04111, м. Київ, вул. Салютна, 4-А, тел.: 5999555, 
e-mail: shev.org@gmail.com у встановлений законом термін.

З повагою   

Депутат Київради  К.Яловий 


