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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний В iталirо Воltоли мирови.lу !

Звертаюсь до Вас вiдповiдно до cTaTTi lЗ Закону Украirlи KI [ро c,I,aI,),c ;tclI)TaTiB
мiсцевих рад)) та прошу у l0 денний строк розгляIlути пItгаllllл ,la Ila,,lx,l lI Bi.tпtlBi,,tb.

flо мене, як до депутата Киiвськоi ýlicbкoТ ради, звсрнуJIись llебаi'iл),)кi rlешкаllцi
Оболонського району MicTa Кисва iз прохаttllяпt сприятtl 1, Bиpiutelttti Тх проб,rеrtи.

Зокрема, згiдно звернення. мiж жит,rlови\1l{ будrrltкаrtи Л,r l0- 10Д по Bl,-r. ЗоТ

Гайдай розташова}Iе стихiйне сltiттсзвалище (tlобl,r,овпх. Be.,tt lкогабар tt,l lIllx ,га

булiвельних вiдходiв). Зi слiв мешканцiв на зазна.tеltоrt1 crliтt,t,зBlt.,lltltti llc рi-rше Hi;K

один раз на тих{день вiдбувасться пожежа. o.1IIaK. tlepel ,lacrti,tctticTt, Tcpll lopii llaBir ь

пожежний автоплобiль не N{ac Nlожливостi пiд'iхати до с rt irr,сзва.,rи ttta rtttrб загасllти
пожеr{у. У зв'язку iз цим, поблизу вищезазначеного )I(ит.Ilового б1,,циttкt, ),твори,lись
антисанiтарнi умови проживання для пtешканцiв прилеIлих булинкiв (жит.повi б1,,,tинку

Jф l0-10A по вул. Зоi Гайдай та будинки }l9 l2- l2ll0 по вул. [-ероТв fiHirrpa). 
'I'aKo;lt. 

c.r iд

зазначити що зазначене смiттсзвалише знахоли,гься ivilIt боirлерltоtо та
електрощитовоIо. тому виникнення пожежi на crliTtr tBlt.rиtrti с tttllettltiйHo
небезпечним для вказаних об' скгiв.

Зазначене питання потребус нагмьного вирilllеltllя. tlскi.tl,ки с tltopI(){ coltia.lbHv
напругу серед lкителiв сусiднiх житлових булинl<iв.

На пiдставi вищезазначсного, з метою нсдопуlцеtlllя col(iaJlbнol,() конф:liкr,у ,га

захисту прав та iHTepeciB киян, прошу Вас доручити Bi.tпoBi.,tllltbt tti,,tроз.,ti:lаtt llсl,айно
забезпечити лiквiдацiю стихiйного смi1-Iсзвалища Mi;K lttи,г,ltовипlи бу;tинкаrtи Nл l()-

l0A по вул. Зоi Гайдай.
Про результати розгляду звернення прошу повiдоп{ити l\lclIc особLiс го зii a]lpecolo:

вул. Хрецатик,3б, м. КиТв, 0l044, а тако;к громадянина Лчпiйчl,ка I.M. за a,tpecolo: By.,l,

ЗоiГайдай, 10А, кв. l58, lr. Киiв.
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