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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

Шановний Віталію Володимировичу

Вимушений вкотре звернутися до Вас за дорученням мешканців 
Микільської Слобідки через жахливе перетворення вулиць мікрорайону на 
стихійний ринок:

1. За адресою вул. Митрополита Андрея Шептицького, 22-24, 226 
розміщено тимчасові споруди, МАФи та об’єкти сезонної 
дрібнороздрібної торгівлі, переважна більшість з яких не має 
дозвільної документації, розміщені самовільно і мають приписи до їх 
власників з вимогою усунення порущень, щляхом проведення 
демонтажу. В додатку надаю копію Ващого листа відповіді на моє 
попереднє звернення, яким підтверджується дана інформація.

2. Біля будинку 2Б по вул. Микільська Слобідка встановлено об’єкти 
сезонної дрібнороздрібної торгівлі та засоби пересувної торгівлі.

3. Недалеко від поліклініки по вул. Митрополита Андрея Шептицького, 
5 перекрито прохід до піщохідного переходу.

Нажаль з часу останньої перевірки, проведеної за Вашим дорученням, 
ситуація не лише не покращилася, а значно погіршилася: всі об’єкти 
незаконної торгівлі наразі перебувають на свої місцях, а також додатково 
встановлюються все нові і нові об’єкти.

Так останніми днями було встановлено МАФ, що перекрив можливість 
проходу людей до відділення Ощадбанку. Послугами цього банківського 
відділення користується переважна більшість мешканців мікрорайону, 
особливо людей похилого віку. Така зухвала поведінка підприємців вкотре 
викликала сплеск незадоволення бездіяльністю комунальних служб міста із 
впорядкування місць проведення торгівлі.



я  звертався до керівництва поліції із вимогою скористатися їх правом 
про наведення ладу на даній території, шляхом притягнення винних до 
адміністративної відповідальності. Копії відповідей в додатку.

Зважаючи на наявність серед населення закликів про рішучі 
активні дії проти свавілля торгівців, звертаються до Вас із закликом про 
знесення незаконно розташованих торгівельних об’єктів за даними 
адресами.

Про результати розгляду звернення прошу проінформувати мене в 
письмовій формі в термін, передбачений Законом України.

Додаток:
1. копія листа Голови КМДА №001-3435 від 05.12.2017
2. копія листа в.о. Голови КМДА №001-534 від 19.02.2018
3. копія листа Голови КМДА №001-1174 від 18.04.2018
4. копія листа Головного управління Національної поліції України у м.

Києві №7680/195/01/19-2017 від 09.11.2017
5. копія листа Дніпровського управління поліції Головного управління

Національної поліції України у м. Києві №197ДП/125/50-2017 від
21.12.2017

6. копія листа Дніпровського управління поліції Головного управління
Національної поліції України у м. Києві №69-ДП/125/50-2018 від
27.06.2018

7. копія листа Дніпровського управління поліції Головного управління
Національної поліції України у м. Києві №49-ДП/125/50-2018 від
21.05.2018

8. фото об’єктів.

З повагою,
Депутат Київської міської ради А. Шаповал


