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Директору департаменту житлово- 

комунальної інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської ради( Київської 

міської адміністрації) 

Науменку Д.В. 
адреса: 01001,м. Київ,вул. В. Житомирська, 15 А 

 

Заступнику начальника Управління – 

начальнику відділу інспекції державного 

контролю об'єктів культурної спадщини 

та археологічного нагляду  

Никоряку О.Д. 
Адреса 04070, м.Київ, вул. Спаська 12 

 

В.о. директора Комунального 

підприємства «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду 

Печерського району м. Києва» 

Лавриненку С.В. 
адреса: 01021, м. Київ, вул. Івана Мар’яненка, 7 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний Дмитре Володимировичу! 

 

Шановний Олександре Дмитровичу! 

 

Шановний Сергію Вікторовичу! 

 

  До мене як до депутата Київської міської ради VIII скликання звернулись 

жителі Печерського району міста Києва, що проживають за адресою вул. 

Хрещатик, 13 (далі – Будинок) з прохання посприяти у вирішенні питання щодо 

пошкодження об’єкта культурної спадщини Печерського району м. Києва.  



  Із звернення жителів стало відомо, що закладом громадського харчування 

«Моменти» було здійснено заходи з поверхневого пофарбування стін  Будинку 

у білий колір, про що свідчить фотофіксація зазначена у додатку 1.  

  Жителі обурені даною ситуацією, оскільки відповідно до Рішення 

виконавчого комітету Київської міськради народних депутатів № 49 від 

21.01.1986 р., Будинок № 13 по вул. Хрещатик є пам’яткою архітектури в якому 

мешкав у 1951-1984 рр. В. М. Добровольський, народний артист.  

  Згідно ст. 1 Закону України «Про охорону культурної спадщини», 

охорона культурної спадщини – система правових, організаційних, фінансових, 

матеріально-технічних, містобудівних, інформаційних та інших заходів з 

обліку, запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди, забезпечення захисту, 

збереження, утримання, відповідного використання, реставрації, ремонту 

об’єктів культурної спадщини. 

  В п. 6, ч. 1, ст. 6 Закону України «Про охорону культурної спадщини» 

зазначено, що до повноважень органу виконавчої влади Автономної Республіки 

Крим, органів охорони культурної спадщини обласних, Київської Та 

Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до їхньої 

компетенції належить забезпечення захисту об’єктів культурної спадщини від 

загрози знищення, руйнування або пошкодження культурної спадщини. 

 Враховуючи викладене вище на виконання своїх депутатських 

повноважень, керуючись статтею 13 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» та статтями 10, 20 Регламенту Київради, затвердженого 

рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, прошу Вас: 

  -врахувати потреби жителів та привести будинок № 13 по вул. Хрещатик 

у Печерському районі міста Києва у попередній стан з метою збереження його 

як об’єкта культурної спадщини. 

  Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 у встановлений 

законодавством України строк. 

 

  Додатки на 1 арк. 

 

З повагою –  

 

депутат Київської міської ради, 

голова депутатської фракції  

«Об’єднання «Самопоміч» 

у Київській міській раді                                                Наталія МАНОЙЛЕНКО 

 

 
Вик. Катерина ЛИЗОГУБ 

Тел.097-881-47-83 



Додаток 1 
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