
 

 

 

 

 

 

Голові Печерської районної в 
місті Києві державної адміністрації 
Мартинчуку С.О. 
 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 
щодо унеможливлення руйнування об’єкту культурної 
спадщини за адресою: вул. Шота Руставелі, 30 
Печерського району міста Києва 

 
Шановний Сергію Олександровичу! 

 
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, звернулися мешканці 
житлового будинку за адресою: вул. Шота Руставелі, 30 Печерського району 
міста Києва з наступним питанням.  

За словами заявників, в їхньому житловому будинку, що є об’єктом 
культурної спадщини, в квартирі №5, яка знаходиться на третьому поверсі, 
почалися будівельні роботи, що призвели до появи тріщин фасаду будинку та 
руйнування його конструкцій. Так, мешканці житлового будинку стурбовані 
проведенням зазначених будівельних робіт, що можуть призвести до загрози 
їхнього життя та руйнування об’єкту культурної спадщини.  

На неодноразові прохання мешканців щодо надання дозвільної 
документації на проведення будівельних робіт власником квартири № 5, така 
документація не була надана. Зі слів керуючого будівельними роботами в 
зазначеній квартирі будується офісне приміщення. 

Так, 16 січня 2018 року, власнику квартири № 5, житлово-
експлуатаційною дільницею «Хрещатик» було складено вимогу №70 щодо 
термінового призупинення проведення будівельних робіт. Однак, на момент 
написання цього депутатського звернення, будівельні роботи продовжуються. 



Виходячи з вищевикладеного, враховуючи суспільну напругу серед 
мешканців житлового будинку, прошу Вас, шановний Сергію Олександровичу, 
взяти під особистий контроль порушене у депутатському зверненні питання та 
вжити організаційно-правових заходів щодо унеможливлення руйнування 
об’єкту культурної спадщини за адресою: вул. Шота Руставелі, 30 Печерського 
району міста Києва. 

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.  

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

вул. Шота Руставелі, 30 Печерського району міста Києва до депутата Київської 
міської ради Шлапак А.В. щодо руйнування об’єкту культурної спадщини 
на 2 арк.; 

2. Копія вимоги житлово-експлуатаційної дільниці «Хрещатик» від 
16 січня 2018 року №70 щодо термінового призупинення проведення 
будівельних робіт на 1 арк.; 

3. Фото, що підтверджують проведення будівельних робіт та 
руйнування фасаду житлового будинку за адресою: вул. Шота Руставелі, 30 
Печерського району міста Києва на 3 арк. 

 
 
З повагою         Алла Шлапак 

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


