
 

 
ДЕПУТАТ 

 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ 

                

  
″06″   липня    2020 р.                                                                       №   08/279/08/042/643___ 

 

Голові Дарницької районної в 

м. Києві державної адміністрації 

Лагуті Я.М. 

02068, м. Київ, вул. Кошиця, 11 

 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 

щодо отримання документів по вибуху 

кв. 174, буд. № 1/5 по вул. С. Крушельницької  

у Дарницькому р-ні м. Києва 

 

До мене, як депутата Київської міської ради, звернулися громадянин 

Гончаренко Віктор Михайлович з кв. 174, буд. № 1/5 по вул. С. Крушельницької  

у Дарницькому р-ні м. Києва з приводу отримання документів по вибуху 

21.06.2020 року та безпечного проживання в квартирі (висновки фахівців, 

обстеження всіма структурами, котрі обслуговують будинок, а саме: ПАТ 

«Київгаз», ПрАТ «АК «Київводоканал», КП «Київтеплоенерго», КП «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва»). 

Потерпілі мешканці хочуть мати не тільки письмову відповідь про 

безпечність проживання в квартирах після хвилі вибуху, де на даний час 

з’явилися тріщини в панелях, пошкодженні вікна та двері, сходи, ліфти, стіни та 

інше, а інформацію хто буде допомагати ремонтувати, та за який рахунок це буде 

проведено. 

З огляду на вищезазначене, з метою недопущення порушення прав та 

законних інтересів громадян та для зняття напруги серед постраждалих 

громадян, на підставі статей 11, 13, 14, 15 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад», 

ПРОШУ: 

1. Допомогти громадянину Гончаренко Віктору Михайловичу, який 

проживає в кв. № 174, буд. № 1/5 по вул. С. Крушельницької у 



Дарницькому р-ні м. Києва в отриманні документів по вибуху 21.06.2020 

року та безпечного проживання в квартирі, з висновками фахівців, 

обстеження всіма структурами, котрі обслуговують будинок, а саме: ПАТ 

«Київгаз», ПрАТ «АК «Київводоканал», КП «Київтеплоенерго», КП 

«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького 

району м. Києва».  

2. Взяти до відома вищезазначену інформацію та вжити заходів щодо 

надання допомоги кожному під’їзду та кожній квартирі, яка постраждала 

та має пошкодження на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 у Дарницькому 

районі м. Києва. 

3. Про результати розгляду звернення повідомити мене письмово у 

встановлений законом строк на електронну адресу: 

grompryimalnya@gmail.com та за адресою: 02140, м. Київ, пр-т. Петра 

Григоренка, 39-Б, офіс 88. 

 

Додаток: 

Копія звернення Гончаренко В. М. вх. № 08/279/08/881 від 26.06.2020 р. 

 

 

З повагою 

 

Депутат Київської міської ради                                           Ігор Мірошниченко  

 


