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ДЕПУТАТ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ IX СКЛИКАННЯ 

 

«31» січня 2022 р.                                                                         №08/279/09/196-46 

 

В.О. Голови Дарницької районної  

в м. Києві державної адміністрації 

Миколі КАЛАШНИКУ 

 

В порядку ст. 13 ЗУ «Про  

статус депутатів місцевих рад» 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний пане Миколо! 

 

До моєї приймальні звернулася мати багатодітної родини Зубко Христина 

Олександрівна, яка проживає за адресою: вул. Драгоманова, буд.1-Е, кв. 117 щодо 

питання надання соціального житла багатодітній родині. 

Мешканка повідомила, що в квартирі зареєстровані мати Зубко Христина 

Олександрівна та її шестеро дітей: син Зубко Ілларіон Олександрович (2004р.н.), 

син Зубко Аристарх Олександрович (2008р.н.), донька Зубко Евеліна 

Олександрівна (2009р.н.), донька Зубко Магдаліна Олександрівна (2012р.н.), 

донька Сліж Домініка Олексіївна (2019р.н.) та син Сліж Рагнар Олексійович 

(2021р.н.), який проживає без реєстрації, тому що банк не надав згоду, а також 

бабуся Навара І. А. та колишній чоловік Зубко О.В.  

Христина Олександрівна розповіла, що родина опинилася в скрутному 

становищі через те, що їх квартира була придбана в іпотеку через АТ «Альфа-банк» 

і в 2019р. банк набув право власності на квартиру, а співробітник банку пояснив їй, 

що на протязі місяця їх квартира буде продана і мешканців квартири знімуть з 

реєстрації через суд й примусово виселять на вулицю.  

В багатодітна родина Зубко Христини опинилася в складній життєвій ситуації, 

яка потребує вирішення та допомоги.   

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 11 Закону України “Про статус депутатів місцевих 

рад”, Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням сесії Київради 

від 04.11.2021 №3135/3176 

 

ПРОШУ: 

 

1. Розглянути можливість надати соціальне житло багатодітній родині Зубко 

Христини Олександрівни, яка опинилася в складних життєвих умовах; 
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2. Про результати розгляду депутатського звернення та вжиті заходи 

повідомити мене у встановлений законодавством 10-денний термін; 

3. Відповідь прошу надіслати мені на АСКОД, на ел. адресу: 

kovalchuk.myhailo@kmr.gov.ua, на поштову адресу: вул. Тростянецька, 8 та 

мешканці Зубко Х.О. за адресою: кв.117 буд.1-Е вул. Драгоманова. 

 

Додатки: 

1. Звернення гр. Зубко Х.О.- 26 арк. 

 

 

 

 

 

З повагою, 

депутат Київської міської ради                                            Михайло  КОВАЛЬЧУК 
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