
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 

щодо проведення ремонтних робіт пішохідної 
доріжки, яка пролягає від будинку за адресою: вул. 
Михайла Бойчука, 1/2 до Державної казначейської 
служби України за адресою: вул. Бастіонна, 6 
Печерського району м. 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.  

Справа в тому, що доріжка, яка пролягає від будинку за адресою: вул. 
Михайла Бойчука, 1/2 до Державної казначейської служби України за адресою: 
вул. Бастіонна, 6 знаходиться в зруйнованому стані.  

У зв’язку з цим мною було підготовлено депутатське звернення № 
08/279/08/816-1031 від 20.07.2017 до голови Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації стосовно даної проблематики. 

Листом № 105/02-2519/9 від 07.08.2017 року Печерська районна в місті 
Києві державна адміністрація надала відповідь, що роботи по ремонту 
пошкоджених ділянок бетонних плит пішохідної доріжки, яка пролягає на 
прибудинковій території будинку № 1/2 на вул. Михайла Бойчука/Бастіонній 
заплановано виконати силами КП «Керуюча компанія» у IV кварталі 2017 
року.  

Однак, станом на 08.06.2018 року жодних робіт по ремонту пішохідної 
доріжки за вищезазначеною адресою не було зроблено.  

Тому мною було підготовлено депутатське звернення № 08/279/08/816-
1561 від 08.06.2018 року до голови Печерської районної в місті Києві державної 
адміністрації стосовно даної проблематики. 



Листом № 105/02-1956/9-1 від 05.07.2018 року Печерська районна в місті 
Києві державна адміністрація надала відповідь, що роботи по ремонту 
пошкоджених ділянок бетонних плит пішохідної доріжки, яка пролягає на 
прибудинковій території будинку № 1/2 на вул. Михайла Бойчука/Бастіонній 
заплановано виконати в термін до 01.08.2018 року. 

Проте, вкотре вищезазначені роботи так і не були проведені.  
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» та з метою якнайшвидшої 
допомоги мешканцям Печерського району міста Києва, прошу Вас, шановний 
Сергію Олександровичу, особисто з’ясувати дане питання та доручити 
структурним підрозділам Печерської районної в місті Києві державної 
адміністрації провести належний ремонт пішохідної доріжки, яка пролягає від 
будинку за адресою: вул. Михайла Бойчука, 1/2 до Державної казначейської 
служби України за адресою: вул. Бастіонна, 6 Печерського району м. Києва 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу повідомити мене 
за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 у термін, передбачений частиною 
другою статті 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та 
частиною другою статті 20 Регламенту Київської міської ради.  

 
 

Додаток: 
1. Лист Печерської районної в місті Києві державної адміністрації № 

105/02-1956/9-1 від 05.07.2018 року – на 1 арк. 
2. Фотокопія пошкодженої пішохідної доріжки, яка пролягає від будинку 

за адресою: вул. Михайла Бойчука, 1/2 до Державної казначейської 
служби України за адресою: вул. Бастіонна, 6 – на 2 арк. 

 
 
 
З повагою          Алла Шлапак 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Виконавець: 
Коберник В.В. 
тел.: 067-866-57-78 


