
 

ДЕПУТАТ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIІІ СКЛИКАННЯ 

 

«06» жовтня 2020 року                                                           № 08/279/08/040-1712 

 

Голові Печерської районної 

в місті Києві державної адміністрації 

Кондрашовій Н.М. 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

Шановна Наталіє Михайлівно! 

  Як депутат Київської міської ради повторно звертаюсь до Вас щодо 

вирішення питання асфальтування прибудинкової території по вул. Джона 

Маккейна, 20-б у Печерському районі міста Києва. 

  Щодо порушеного питання мною було надіслано депутатське звернення 

від «27» серпня 2020 року № 08/279/08/040-1643 з проханням включити дану 

адресу до Програми економічного та соціального розвитку на що була 

отримана відповідь, що за терміном тривалої експлуатації асфальтне покриття 

потребує капітального ремонту. Зазначені роботи відносяться до робіт 

капітального характеру. Оскільки для проведення даних робіт необхідне 

залучення значної суми коштів, виконати їх силами та коштом обслуговуючої 

організації немає можливості. Відповідно до Дефектного акту на капітальний 

ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території житлового 

будинку 20-б на вул. Джона Маккейна орієнтовна вартість капітального 

ремонту асфальтного покриття станом на 15.09.2020 складає 580,206 тис. грн. 

за 622,75 м кв. 

  Проте, жителі наголосили на першій необхідності негайного відновлення 

частини асфальтного покриття площею 25 м кв. перед входом до під’їзду, що не 

потребує залучення такої значної суми коштів. Оскільки зараз розпочався сезон 

дощів, через наявне провалля у асфальтному покритті жителі не мають змоги 

безперешкодного доступу до будинку, що зазначено на фото у Додатку 1. 

Протягом останніх п’яти років діти та люди похилого віку не один раз 

отримували травми, оминаючи воду та шукаючи безпечний вхід до будинку.  

  Враховуючи вище викладене, керуючись ст. 13 Закону України «Про 

статус депутатів місцевих рад» та статтями 10, 20 Регламенту Київради, 



затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, 

прошу Вас: 

  -здійснити відповідні заходи щодо якнайшвидшого відновлення частини 

асфальтного покриття площею 25 м кв. безпосередньо перед першим під’їздом 

буд. № 20 по вул. Джона Маккейна у Печерському район міста Києва. 

  Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 у встановлений 

законодавством України строк та заявницю в копії (вул. Джона Маккейна, 20-б, 

кв. 22, Климчук Тетяна Юріївна). 

 

  Додатки на 1-му акр. 

 

  З повагою – 

депутат Київської міської ради, 

голова депутатської фракції 

«Об’єднання «Самопоміч» 

у Київській міській раді                                                     Наталія МАНОЙЛЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вик.: помічник-консультант депутата 

Катерина Лизогуб (097)881 47 83 
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