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Щарничькоi районпо[ в MicTi Киевi
лержавноi адмiпiстрашii
Захарченко П.П.
02660, м. КиТв, вул. О. Кошиця, ll

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Петре Петровичу

!

Як представник iHTepeciB територiальноi громали, та депутат Киiвськоi

MicbKoi ради VIII скликання звертаюсь до вас з наступним питанням.
.Що мене постiйно звертаються мешканцi вулицi Урлiвська Дарницького
району MicTa Кисва з проханням закрити нелегальний ринок, оскiльки його
функчiонування ма€ негативний вплив на кримiногенну та caHiTapHy сиryачiю в
районi.

Таким чином прошу вас розглянути дане питання, надати вiдповiднi

доручення структурним пiдроздiлам адмiнiстрацii щодо проведення перевiрки
наведених вiдомостей, та дотримання вiдповiдних норм дiючою законодавства
по даному об'скту, у випадку необхiдностi закрити його, i притягти винних осiб
до вiдповiдшьностi.
Про результати розгляду даного звернення, повiдомити мене за адресою
КиТв, вул. Княжий Затон l6-Д, e-mail:
депутатськоi приймальнi:
е,опсhагоч. р геssгсisrпаil.соm

З повагою

м.

Володимир Гончаров
Дарницька районна в Micтi Киевl
державна адмiнiстрацiя
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Начальнику вiллiлу контролю за
благоустросм та охорони
навколишнього природного
середовища .Ц,арничькоi районпоi в
MicTi Кисвi лержавноi алмiнiстрач[i
Рябовiй Ю.П.
02068, пr.Киiв, вул.Кошичя, 1l

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановна Юлiе Петрiвно!
iHTepeciB територiальнот громади, та дегryтат Киiвськоi
питанням,
MicbKoi рали VIII скJIикання звертаюсь до вас з наступним
Урлiвська ,Щарницького
До мене постiйнО звертilютьсЯ мешканцi вулицi
нелегальний ринчк,
району MicTa Кисва з проханням закрити
:-т:
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Таким чином пропrу вас розглянути дане питанЕя, провести перевlрку
по даноtry
наведених вiдомостей, та дотримання вiдповiдних санiтарних норм
об'екry, у випадку необхiдностi закрити його, притягти винних осiб до

i

вiдповiдал bHocTi.
мене за адресою
про результати
розгляду даного звернення, повiдомити
Киiв, вул, Княжий Затон 16-д, e-mail:
приймалlьнi:
goncharov.press@gnrail.com
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З повагою

м.

Володимир Гончаров
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