
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Першому Віце-прем’єр-міністру 
України — Міністру економічного 
розвитку і торгівлі 
Кубіву С.І. 

 
ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
щодо неналежного виконання обов’язків В.о. директора 
ДП «ЄКО» Солошенко В.В., проведені технічного 
обстеження та проведення капітальних ремонтних 
робіт в житловому будинку за адресою: вул. Мічуріна, 2 
Печерського району міста Києва 
 

Шановний Степане Івановичу! 
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, звернулася ініціативна 
група мешканців житлового будинку за адресою: вул. Мічуріна, 2 Печерського 
району міста Києва на чолі з Чепур Тетяною Михайлівною з наступного питання. 

Як зазначають заявники, житловий будинок за адресою: вул. Мічуріна, 2 
Печерського району міста Києва перебуває в жахливому технічному стані: старі 
та майже розбиті вікна, тріщини на стінах та грибок. 

Протягом тривалого часу ані капітального, ані поточного ремонту не було 
обслуговуючою організацією ДП «Єко» не було проведено. 

У зв’язку з цим, ініціативна група мешканців будинку підготувала заяву 
щодо технічного обстеження стін з подальшим ремонтом, та в порядку згідно 
чинного законодавства надала вищезазначену заяву В.о. директора ДП «ЄКО» 
Солошенко В.В. до розгляду 5 липня 2018 року (вх. номер ч-87). 

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» звернення 
розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх 
надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але 
не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін 
вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного 
органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють 



необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала 
звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у 
зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів. 

Однак, станом на написання даного депутатського звернення жодної 
відповіді від В.о. директора ДП «ЄКО» не було отримано. 

Мешканці будинку обурені діями Солошенко В.В. адже не проводиться ані 
належного прибирання, ані заварювання сміттєпроводів. Тобто, В.о. директора 
ДП «ЄКО» свідомо ігнорує норми законодавства, що призвели до 
антисанітарного стану будинку та викликали загрозу пошкодження здоров'я та 
життя мешканців.  

Відповідно до статі 9 Конституції України чинні міжнародні договори, 
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 
національного законодавства України. Згідно зі ст. 3 Загальної декларації прав 
людини прийнятої та проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї 
ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право на життя, на свободу і на 
особисту недоторканність. Зазначене положення загальної Декларації знайшло 
відображення в ст. 3 Конституції України, а саме: людина, її життя і здоров'я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю. 

Ураховуючи вищезазначене, керуючись ст. 140 Конституції України,            
ст. 6 Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ», ст. 2, 13 Закону 
України «Про статус депутатів місцевих рад», з метою встановлення об’єктивної 
істини та захисту територіальної громади міста Києва та виборців мого 
виборчого округу прошу Вас, шановний Степане Івановичу, з’ясувати дане 
питання; притягнути до відповідальності В.о. директора ДП «ЄКО» Солошенко 
В.В. за ненадання відповіді ініціативній групі мешканців житлового будинку за 
адресою: вул. Мічуріна, 2 Печерського району міста Києва; доручити В.о. 
директора ДП «ЄКО» Солошенко В.В. провести технічне обстеження житлового 
будинку за вищезазначеною адресою з подальшим проведенням капітальних 
ремонтних робіт (по заміні вікон, ремонтну під’їзду, покрівлі, інженерних 
мереж). 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу повідомити мене 
за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 та представника ініціативної групи 
Чепур Тетяну Михайлівну, яка проживає за адресою: вул. Мічуріна, 2, кв. 27 
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 заяви ініціативної групи житлового будинку за адресою: вул. 

Мічуріна, 2 Печерського району міста Києва – на 1 арк. 



2. Копія заяви мешканців житлового будинку за адресою: вул. 
Мічуріна, 2 Печерського району міста Києва до В.о. директора ДП «Єко» – на 1 
арк. 

3. Фотокопія житлового будинку за адресою: вул. Мічуріна, 2 
Печерського району міста Києва – на 15 арк. 
 

 
 
 
З повагою          Алла Шлапак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Виконавець: 
Коберник Віталій Васильович 
Тел.: 067-866-67-78 


