
 

 

 

 

 

 

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

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 
щодо нагальних питань мешканців житлового будинку за 
адресою: пров. Бастіонний, 11 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: пров. Бастіонний, 11 Печерського району 
міста Києва з наступним питанням.  

За словами заявників, наприкінці квітня 2018 року, у дворі їхнього 
житлового будинку була здійснена спроба розпочати вирубку дерев, що занесені 
мешканцями прилеглих будинків до плану об’єктів, що формують зелену 
частину Печерських пагорбів і представляють собою екологічно важливі 
системні ланцюги в київських «зелених легенях». 

Працівники, що намагалися здійснити вирубку дерев, пояснили, що їхні 
дії пов’язані з намірами будівництва дитячого майданчику, однак не змогли 
надати жодних дозвільних або проектних документів. 

Мешканці житлового будинку за адресою: пров. Бастіонний, 11, 
вважають будівництво дитячого майданчика абсолютно недоцільним, оскільки 
діючий дитячий майданчик став територією «зустрічей та спілкування» 
безпритульних осіб, які розпивають алкогольні напої та вживають наркотичні 
засоби. В зв'язку з чим, діти приносять додому шприци, що знаходять у 
пісочниці.  



Також, однією з проблем мешканців, що проживають в будинку за 
вищезазначеною адресою є незрозуміла руїна будівлі невідомого походження, 
без даху, що знаходиться поблизу дитячого майданчику, яка зараз є і смітником 
і притоном для безпритульних осіб. 

Виходячи з вищевикладеного, враховуючи стурбованість мешканців 
житлового будинку за адресою: пров. Бастіонний, 11, прошу Вас, шановний 
Сергію Олександровичу, доручити структурним підрозділам Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації:  

1. надати інформацію щодо ситуації, яка склалася з вирубкою дерев; 
2. надати інформацію щодо будівництва нового дитячого майданчика; 
3. вжити заходів щодо відновлення благоустрою на прибудинковій 

території житлового будинку та діючого дитячого майданчику; 
4. з’ясувати ситуацію щодо будівлі невідомого походження, що 

знаходиться поблизу дитячого майданчику. 
Про результати розгляду депутатського звернення прошу повідомити 

мене за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 та заявницю 
Євдокимову Ольгу Всеволодівну за адресою: 01014, м. Київ, пров. Бастіонний, 
11, кв. 32 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: 

пров. Бастіонний, 11 до депутата Київської міської ради Шлапак А.В. на 2 арк.; 
2. Фотофіксація вирублених дерев на 1 арк. 
 
 
З повагою         Алла Шлапак 

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


