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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
щодо порушень благоустрою за адресою: 
вул. Михайла Бойчука (вул. Кіквідзе), 37-Б 
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, звернулись мешканці 
житлового будинку за адресою: вул. Михайла Бойчука (вул. Кіквідзе), 37 з 
наступною невідкладною проблемою. 

Як зазначають заявники, 07.11.2017 року працівникам Департаменту 
міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в 
незаконний спосіб було знесено будівлю за адресою: вул. Михайла Бойчука 
(вул. Кіквідзе), 37-Б, а також тепловий пункт, трансформаторну підстанцію та 
зруйновано сміттєзбірники. 

Мешканці будинку 37 по вул. Михайла Бойчука стурбовані питанням 
відновлення порушеного благоустрою та подальшого врегулювання зазначеного 
питання, та вбачають в вищенаведених діях порушення вимог чинного 
законодавства.  

Виходячи з вищевикладеного, прошу Вас, шановний 
Андрію Вікторовичу, надати завірену копію відповідного дозволу (ордеру) на 



порушення благоустрою зазначеної території, а також надати наступну 
інформацію: 

1. Чи було направлено припис/попередження про порушення 
благоустрою мешканцям будинків за адресою: вул. Михайла Бойчука 
(вул. Кіквідзе), 37 та 37-Б? 

2. У зв’язку з чим були знесені: тепловий пункт, трансформаторна 
підстанція та зруйновано сміттєзбірники. Чи відповідають зазначені дії 
законодавчим і нормативним вимогам? 

3. В який термін буде відновлено порушений благоустрій території за 
адресою: вул. Михайла Бойчука (вул. Кіквідзе), 37-Б? 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу повідомити мене 
у термін, передбачений частиною другою статті 13 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад» та частиною другою статті 20 Регламенту Київської 
міської ради, за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, а також заявника – 
Власову В.П. за наступною адресою: 01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука 
(вул. Кіквідзе), 37. 

 
Додатки: 
1. Копія звернення мешканців житлового будинку за адресою: 

вул. Михайла Бойчука (вул. Кіквідзе), 37 до депутата Київської міської ради 
Шлапак А.В. на 1 арк. 

 
 
З повагою         Алла Шлапак 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виконавець: Степенко В.А. 
контактний номер телефону: 
+38(093) 674 78 35 


