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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 

Шановна Наталіє Володимирівно!  
Шановний Денисе Сергійовичу! 

 
 Під час чергового інспектування свого виборчого округу № 9, який  

знаходиться у Голосіївському районі міста Києва, мною було виявлено, що у 
сквері ім. Димитра Пешева масово сохнуть дерева. Зважаючи на те, що стан 
зелених насаджень столиці нерозривно пов’язаний з її «квітучим» розвитком, 
то порушене питання потребує термінового та невідкладного вирішення. 

Також, слід наголосити на тому, що сквер ім. Димитра Пешева є зовсім 
новим. На урочистостях з нагоди його відкриття, що вiдбулося 27 травня 2018 
року, були присутні прем’єр-міністри України й Болгарії, мери міст Києва і 
Софії (Додаток А). За вшанування пам’яті свого співвітчизника делегація з 
Болгарії висловила щиру подяку київській громаді, меру міста та депутатам. А 
тому подібний стан скверу не лише шкодить розвитку столиці як квітучого 
міста, а й показує відкриту зневагу до наших болгарських побратимів та 
однодумців.  

Резюмуючи вищевикладене, зважаючи на вагомість порушеного 
питання, керуючись ст. 19 Конституції України, ст. 13 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад» та ст. 20 Регламенту Київської міської ради,  
 



 
ПРОШУ ВАС: 

 
1. У межах своїх повноважень провести перевірку стану зелених 

насаджень на території скверу ім. Димитра Пешева, який знаходиться у 
Голосіївському районі міста Києва.  

2. У межах своїх повноважень надати копію акта загального                    
огляду зелених насаджень на території скверу ім. Димитра Пешева, який 
знаходиться у Голосіївському районі міста Києва.   

3. У межах своїх повноважень вжити належних та необхідних заходів 
щодо забезпечення належного догляду за зеленими насадженнями на території 
скверу ім. Димитра Пешева, який знаходиться у Голосіївському районі міста 
Києва. 

 
Про результати розгляду депутатського звернення прошу інформувати 

мене у встановлений законодавством України строк за адресою: 01044, 
м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 36. А також додатково дублювати відповідь на 
e-mail: zhanna.kovalenko.21@gmail.com. 
 
  
 

З повагою, 
 
депутат Київради, 
член депутатської фракції  
«Об’єднання «Самопоміч» 
у Київській міській раді                                                    О.О. Пинзеник      
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