
 

 

 

 

 
 

 

ДЕПУТАТ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ IX СКЛИКАННЯ 

 

«23» листопада  2021 р.                                                                                       №08/279/09/196-472 

 

Голові Дарницької районної  

в м. Києві державної 

адміністрації 

Ярославу ЛАГУТІ 

 

В порядку ст. 13 ЗУ «Про  

статус депутатів місцевих рад» 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний пане Ярославе! 

 

До громадської приймальні звернулися мешканці будинків №№ 72/3, 74, 74А 

по вул. Литвинського, будинку №5 провулку Качуровського, будинку №65/7 вул. 

Волго-Донська щодо ремонту асфальтового покриття в дворах біля будинків. 

Мешканці повідомляють, що через ями в дворах мешканці неодноразово 

отримували травми і переломи кінцівок, а під час дощу в дворах наповнюються 

калюжі, що заважають руху людей. Картина в дворах будинків виглядає дуже 

жахливо. 

Мешканці скаржаться, що станом на вересень 2021р. двір, який об’єднує   

буд №№ 72/3, 74, 74А вул. Литвинського, буд. №5 пров. Качуровського, буд. №65/7 

вул. Волго-Донська, не відремонтовано та не поновлено асфальтове покриття. 

Також мешканці повідомляють, що телекомпанії «МАРС ТВ», «КИЇВ» та 

Київська міська державна адміністрація висвітлювали новини про те, що саме по 

вул. Литвинського здійсно ремонт асфальтового покриття проїжджої частини, 

тротуарів та заасфальтовано двори, а насправді це не так. 

02 червня 2020р. мною було направлено звернення до Дарницької районної в 

м. Києві державної адміністрації з приводу ремонту асфальтового покриття біля 

буд. 72/3, 74, 74Б по вул. Литвинського та 10 червня 2020р. отримано відповідь за 

№ 101-101/к-677/2-1440 про те, що ремонт асфальтового покриття прибудинкових 

територій житлових будинків відноситься до робіт капітального характеру та 

виконується за кошти міського бюджету та капітальний ремонт асфальтового 

покриття прибудинкової території житлових будинків буде розглянуто при 



 

 

коригуванні адресного переліку або при формуванні переліку об’єктів, які 

потребують капітального ремонту за рахунок бюджетних коштів на 2021 рік. 

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

рад”, п. 27 ч. 4 ст. 10 та ст. 20 Регламенту Київської міської ради, затвердженого 

рішенням сесії Київради від 07.07.2016 №579/579 

 

ПРОШУ: 

 

1. Надати інформацію чому ремонт асфальтового покриття  міждворових 

заїздів, тротуарів, проїзджої частини у дворі  будинків №№ 72/3, 74, 74А вул. 

Литвинського, буд. №5 пров. Качуровського, буд. №65/7 вул. Волго-Донська не 

зроблено; 

2. Надати відповідні доручення включити до адресного переліку об’єктів, які 

потребують капітального ремонту за рахунок бюджетних коштів на 2022 рік, 

ремонт асфальтового покриття  міждворових заїздів, тротуарів, проїзджої частини 

у дворі  будинків №№ 72/3, 74, 74А вул. Литвинського, буд. №5 пров. 

Качуровського, буд. №65/7 вул. Волго-Донська; 

3. Про результати розгляду депутатського звернення та вжиті заходи 

повідомити мене у встановлений законодавством 10-денний термін; 

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

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

представнику мешканців гр.Гречко Д.О. за адресою: кв.4 буд.74-А 

вул.Литвинського. 

Додатки: 

1. Колективне звернення від мешканці буд. №№ 72/3, 74, 74А по вул. 

Литвинського, буд. №5 провулку Качуровського, буд. №65/7 вул. Волго-Донська 

щодо ремонту асфальтового покриття-13 арк.; 

2. Відповідь Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

від 10.06.2021р. №101-101/к-677/2-1440-1 арк. 

 

 

З повагою, 

депутат Київської міської ради                                                     М. КОВАЛЬЧУК 
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