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в м. Кисвi державноi адмiнiстрацiТ
Мартинчуку С.О.

Щtлdо поруtлення rlpaBa lla ко,uфорmне lкumtпя _uеulкаltцiв

буd. 9 псl By-l, Iвапа Мазепu через робоtпу -uаzазuну ка,tьянiв
па mабачпtх вuробiв

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Ш ан ов н u й Cepzi ю Ол е кса н dpoB uчу !

До мене, як до депутата Киiвськоi мiськоi ради, звернулися мешканцi
бул. 9 по вул. IBaHa Мазепи, що у Печерського району м. Киева, щодо
порушення 'l'xHix права на комфортне я{иття через роботу магазину
кальянiв та табачних виробiв.

Мешканцi бул.9 по вул. IBaHa Мазепи повiдомили, шо магазин кальянiв
та табачних виробiв у квартирi Л!5 iхнього булинку функuiонуе бiльше року
без облаштування окремого входу до магазину, що порушуе право мешканцiв
булинку на комфортне життя через велику кiлькiсть вiдвiдувачiв, якi

проходять через пiл'iзл булинку.

За iнформацiсю мешканцiв, призначення квартира Nч5 у Тхньому

булинку не змiнювалося з житлового на нежитлове i магазин знаходиться у
примiщеннi на правi оренди.

Керуючись ч.2 ст. 1З Закону Украiни "Про статус депутатiв мiсцевих

рад", прошу Вас вжити заходiв для перевiрки законностi функцiонування
магазину за адресою вул. IBaHa Мазепи,9.

Прошу повiдомити мене та заявника (0l010, м. Киiв, вул. IBaHa Мазепи,

9, к. 23, flулар Юрiй) у визначений TepMiH.

Додаток на 3 арк.

З повагою

{епутат

Вик. Орловський Д.О. (044-228-27-20)

EPжAIl 9^ц

дЕпутАт
киiвськоi MICbKoi рАди VIII скlикАння

iнiстраuiяд!,р:"iiавна &дм

вхlдний N9
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м. КиТв, 20 липня 2018 року

Депутаry КиiвськоТ Micbкo? Ради

Диденку Я. О.

мешканцiв будинку N99, вул. lвaнa Мазепи, м. Ки€в

Колективне звернення.

Шановний Ярославе Олехсандровичу,

Ми, меUJканцi аицезазначеного будинку, що пiдписалися них(че, зверта€мось до Вас з

проханням допомогти у вирiшеннi }li4жчевикладеного питання.

В nepuJoмy пiд'iЪдi HaUJoro будинку, що знаходиться за адресою: м. КиТв, sул. lвaнa Мазепи,9,
на перцJому поверсi бiльше року в квартирi N95 вiдкрито магазин кальянiв та табаку
(http://tabakka.com.ua). На численнi прохання меuJканцiв будинку ознайомитись з документами, що
надають право ведення торгiвёльноi дiяльностi в орендованому житловому примiценнi без окремоrо
входу aHi персонал, aHi керiвництво магазину не вiдреагуsало.

За час роботи+*агазину вiдвiдувачами, кожного дня близько 5О - ].ОО чоловiк, було поч.tкоджено

дверi пiд'iЭду, KoTpi були замiненi керiвництвом даноrо магазину в листопадi мiсяцi 2017 року за

власний рахунок. Наприкiнцi весни цьоrо року магазин зачинився. 3давалосц причиною стали постiЙнi

прохання та переговори жителiв всього будинку з керiвництsом i персоналом магазину про те, що
торriвельна дiяльнiсгь та велика щоденна кiлькiсгь вiдвiдувачiв за8а}ка€ мешканцям. Проте, мiсяць
тому виявилося, u{o в данiй орендованiй житловiй квартирi вiдбувався ремонт мя продоsження
подальшоi роботи точки продажу тютюну та aKcecyapis для курiння.

Ми, меLчканф даного пiУiзду, своiми зусиллями та за власний рахунок встановили кодовий

замок на HoBi дверi пiд'iзду. Пiсля тото, як нам сrала вiдома iнформацiя про те, lцо магазин лланують

знов вiдкрити i продовжувати торriвельну дiяльнiсrь в вищезазначеному пoMeUJKaHHi, були проведенi

перемовини э керуючим маl-азину про звiльнення квартири та припинення несанкцiонованоi

дiяльностi, оскiльки yci жителi начlоrо дому категорично проти. На прохання меч:канцiв HatlJoгo дому
прилинити торriвельну дiяльнiсть та закрити магазин в житловiй кsартирi N9 5 була однозначна

неrативна вiдповiдь, i, HaBiTb, по scix поверхах першоrо парадвого було розклеене оголощенвя

iнформацiйного характеру 1З липня 2018 року (додаток 2).

Зваr(аlочи на вищеаикладене, ми, мешканцi будинку N99 по вул. lвaнa Мазепи в м. Киевi, tцо

поставили cвoi пiдписи (додаток 1) лiд цим колективним зверненням, ма€мо прохання:

1. Скасуsати доrовiр оренди rкитлового примitцення мiж орендарем та власником каартири

Ngfпо вул. tBiHa Мазепи 9, м, Кисва.

2. Прrпrнхтп незаконку дiяльнiсть даноrо маrазину.

Про результати звернення просимо надiслати листа на адресу:

3 поваrою,

меrчканцi буд. N99, вул. lBaHa Мазепи, м. Киiв

/-



flодаток 1 до колективного звернення

мешканцiв буд. N99, вул. lвaнa Мазепи, м. Ки'aв

вiд 20 липня 2018 року
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Додаток 2 до колективного з8ернення

мешканцiв буд. Ne9, вул. lвaHa Мазепи, м, Киl'в

вiд 20 липня 2018 року
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