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Шановний Сергiю Олександровичу!

!о мене, як до дегryтата КиТвськоi MicbKoT ради, звернулися мешканцi
булинкiв Ns 19/7,15 по вул. Липськiй, Ns9 по вул, П. Орлика,, пров.
Виноградний, 1/1 1., що в Печерському районi м, Киева, обуренi неналежним
утримуванням бомбосховища.

Жителi повiдомили, що неодноразово зверт€lлись до комунальних служб
з проханням привести бомбосховише до належних санiтарних норм, але Iх
прохання iгнорують. По теперiшнiй час бомбосховище знаходиться у
захаращеному cTaHi i у разi надзвичайноi ситуачii зазначеним укриттям буде
неможливо скористатися.

На думку жителiв yci сховища цивiльноТ оборони мають пройти
ретельне комiсiйне обстеження та бути придатнi для користування.
Керуючись ч.2 ст.13, ст.15 Закону Украiни <Про статус депутатiв мiсцевих
рад), прошу Вас врахувати думку громади, провести ревiзiйний огляд
бомбосховища за згаданою адресою, повiдомити жителiв про статус укриття
та уповноважену особу у разi надзвичайноi ситуацii, виявити та лiквiдувати
yci недолiки щодо санiтарних норм.

Прошу повiдомити мене та заявника (01021'м. Киiв, вул. Липська,19/7,
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Вiд мешканцiв будинкiв по вулицi

Липськiй L9/7, Липськiй 15. Пилипа

Орлика 9, провулок ВиноградниЙ 1/11
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3вертаемося до Вас а великим проханням вiдновити iоблашryвати спортивниЙ

маЙданчик у дворi вищеозначених будинкiв.

Ми, мешканцi вищезазначених будинкiв, неодноразово звертались до
забудовника об'екry по вулицi Липськiй 19/7 по цьому питанню. Забудовник тsердо

запевняв нас, що вiдновить спортивний майданчик, але протягом тривалого часу нiчого

так iHe зробив.

Ви зна€те, що в сучасних умовах, piBeHb життя погiршився, що вiдбивасться iHa
cTaHi дiтей, якi потерпають вiд вiдсутностi будь-яких умов мя свого дозвiлля.

Гliсля школи, дiтям немае куди подiтись. Вони граються м'ячем i в iншi iгри мiж
машинами, якi заполонили увесь двiр, або бiгають по аварiйн им дахам старих будiвель,

бойлерних.

Ви розумiете, що за цих умов один крок до трагедii

h

l-{ей спортивний майданчик icHyBaB тр багато десяткiв poKiB, але у зв'язку з

реконструкцiею i надбудовою будинку по вулицi Липськiй t9/7 був зруЙнованиЙ,

демонтований i знесений.

Враховуючи вищезазначене, ми зверта€мося до Вас з проханням вiдновити у

дворi мiж нашими будинками спортивний майданчик, передбачивши на ньому два
щити мя баскетболу, тобто баскетЪ ольний майданчик, який icHyBaB до зносу, умови
мя гри в Teнic, на який € дуже великий попит серед наших дiтей, та iнше спортивне
обладнання, а також забезпечити цей майданчик огорожею, яка iснувала тр ранiше.

OKpiM ви щезазн ач еного, ми мешканцi, просимо вiдремонryвати i привести в

належний стан бомбосховища, якi знаходяться у цьому ж дворi,

3араз бомбосховища захаращенi смiттям iмайже знищенi, .
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Завчасно дуже вдячнi Вам:

Мешканцi:

Будинок N9 19/7 по вулицi Липськi
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Будинок N9 1/11 по провулку Виноградном
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