
 

 

 

 

 

 

Голові Київської міської 
державної адміністрації  
Кличку В.В. 

 
ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
щодо проведення ремонтних робіт фасаду 
житлового будинку за адресою: вул. Хрещатик, 25 
Печерського району міста Києва 

 
Шановний Віталію Володимировичу! 

 
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. Хрещатик, 25 з наступним питанням. 

Житловий будинок за вищезазначеною адресою збудований в 1954 році 
та являє собою одну з головних архітектурних споруд Хрещатика, оскільки 
розміщується на підйомі і завершує перспективу вулиці Богдана Хмельницького. 
Слід зазначити, що будинок з багатолітньою історією є пам'яткою архітектури 
місцевого значення нашої столиці. 

За словами заявників, фасад житлового будинку за вищезазначеною 
адресою знаходиться в жахливому стані. Дана проблема, також підтверджується 
актом будівельної лабораторії комунального підприємства 
«Київжитлоспецексплуатація» щодо обстеження технічного стану фасадів 
житлового будинку від 20.09.2013 року № 182/43, в якому зазначено, що при 
подальшій безремонтній експлуатації існує велика вірогідність подальшого 
обвалення пошкоджених елементів фасаду. 

Мешканці житлового будинку неодноразово зверталися до структурних 
підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, однак питання щодо 



ремонтних робіт фасаду житлового будинку за вищезазначеною адресою, на 
сьогодні, є не вирішеним.  

Слід зазначити, що відсутність реагування на зазначену проблему може 
призвести до летального наслідку у разі обвалення пошкоджених елементів 
фасаду. 

Виходячи з вищевикладеного, прошу Вас, шановний 
Віталію Володимировичу, взяти під особистий контроль питання щодо 
проведення ремонтних робіт житлового будинку за адресою: вул. Хрещатик, 25 
Печерського району міста Києва та сприяти включення відповідних ремонтних 
робіт під час формування «Програми економічного і соціального розвитку міста 
Києва на 2018 рік». 

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. Копія звернення мешканців зазначеного у депутатському зверненні 

житлового будинку до депутата Київської міської ради Шлапак А.В. на 1 арк. 
2. Копія акту будівельної лабораторії комунального підприємства 

«Київжитлоспецексплуатація» щодо обстеження технічного стану фасадів 
житлового будинку від 20.09.2013 року № 182/43 на 3 арк. 

3. Копія листа Департаменту культури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо занесення 
зазначеного у депутатському зверненні житлового будинку до переліку пам’яток 
архітектури місцевого значення на 1 арк. 

4. Копія листа Печерської районної в місті Києві державної 
адміністрації щодо ряду питань, які стосуються обслуговування зазначеного у 
депутатському зверненні житлового будинку на 3 арк. 

 
 
З повагою         Алла Шлапак 

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


