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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
щодо інформації стосовно надання контрольної картки 
на тимчасове порушення благоустрою за адресою: 
вул. Товарна, 1 Печерського району міста Києва 
 

Шановний Андрію Вікторовичу! 
 

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, звернувся громадянин 
Красник Анатолій Іванович з питанням щодо законності будівництва на 
земельній ділянці за адресою: вул. Товарна, 1 Печерського району міста Києва 
(обліковий код 82:240:0005). 

Так, згідно з пунктом 15.1.1. Правил благоустрою міста Києва, 
затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року 
N 1051/1051 підставою на порушення існуючого благоустрою та його 
відновлення у місті Києві є контрольна картка на тимчасове порушення 
благоустрою. Контрольна картка на тимчасове порушення благоустрою та його 
відновлення на період виконання земляних і монтажних робіт, пов'язаних з 
прокладанням, перекладанням, ремонтом, у тому числі ліквідації аварій 
інженерних мереж і споруд, будівництвом і ремонтом будинків, транспортних 
магістралей, доріг, площ, інженерних вишукувань, благоустроєм та озелененням 
територій, надається на підставі письмового звернення замовника (забудовника), 
в якому повинні бути вказані адреса, назва та характеристика виконуваних робіт. 



До листа додається заявка встановленої форми (інформація про виконавця робіт 
і замовника). 

В зв’язку з встановленням будівельного паркану та відсутністю 
інформації щодо будівництва на земельній ділянці за адресою: вул. Товарна, 1, 
прошу Вас, шановний Андрію Вікторовичу, надати інформацію щодо надання 
Департаментом міського благоустрою та збереження природного середовища 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою за 
вищезазначеною адресою. У разі відсутності контрольної картки на тимчасове 
порушення благоустрою, прошу вжити відповідні організаційно-правові щодо 
відновлення благоустрою на зазначеній земельній ділянці. 

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. 

 
 
З повагою         Алла Шлапак 

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


