
 

 

 

 

 

 

Голові Печерської районної в 
місті Києві державної адміністрації 
Мартинчуку С.О. 
 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 
щодо вирішення ряду питань мешканців житлового 
будинку за адресою: бул-р. Дружби Народів, 32 
Печерського району міста Києва 

 
Шановний Сергію Олександровичу! 

 
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: бул-р. Дружби Народів, 32 Печерського району 
міста Києва з рядом наступних питань. 

Заявники звертаються з проханням вдосконалення енергозбереження 
їхнього житлового будинку, а саме: замінити старі вікна на нові та розглянути 
можливість встановлення регуляторів подачі теплоносія в залежності від 
температури навколишнього середовища. Також, підняте питання щодо 
повернення циркуляційного насосу для подачі гарячої води. 

Окрім того, мешканці вищезазначеного житлового будинку стурбовані 
станом місць загального користування в четвертому під’їзді, які потребують 
ремонтних робіт, а саме: стіни вкриті грибком, осипається штукатурка. 

Також, заявники незадоволені прибиранням в під’їздах та нестабільною 
роботою ліфтів. 

Виходячи з вищевикладеного, прошу Вас, шановний 
Сергію Олександровичу, доручити структурним підрозділам Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації вжити відповідні заходи 
пов’язанні з вирішенням порушених у цьому депутатському зверненні питань 



мешканців житлового будинку за адресою: бул-р. Дружби Народів, 32 
Печерського району міста Києва.  

Про результати розгляду депутатського звернення прошу повідомити 
мене за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 та заявників Закаріна Т.В. за 
адресою: 01103, м. Київ, бул-р. Дружби Народів, 32, кв. 106 та Фомічова В.С. за 
адресою: 01103, м. Київ, бул-р. Дружби Народів, 32, кв. 107 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 житлового будинку за адресою: 

бул-р. Дружби Народів, 32 до депутата Київської міської ради Шлапак А.В. 
на 1 арк. 

 
 
З повагою         Алла Шлапак 

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


