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Щоdо провеdення якiсноzо асфальmування dopiz
Оболонськоzо району пtiсmа KueBa

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Вiталiю Володимировичу !

.Що мене, як депутата КиiвськоТ MicbKoi ради неоднорЕвово звертались MetпKaHlti

MicTa з проханням покращити якiсть проведення капiтальних peMoHTiB по заплiнi

асфальтового покриття дорiг та мiжкварт.Lльних проiЪдiв у MicTi Киевi.
Протягом ocтaнHix poкiB зросла тенденцiя замiни асфальтового покриття дорiг,га

мiжквартальних проiЪдiв в Оболонському районi MicTa Киева. Однак. основниI\I

питанням для мешканцiв е питання замiни асфальтового покритгя у дворах TxrIix

булинкiв. При капiта.пьному peMoHTi асфальтового покриття у Bcix жителiв l,tic,r,a

виникае уявленrш, шо вiдбудеться замiна асфальту вздовж всього мiжквартzulьлlоI,о

проiЪду, а отримують вони замiну асфальry довжиною в кiлька MeTpiB, що с зовсiлt

непомiтним та незначущим. TaKo)tt, слiд, додати що наприкiнцi 2019 року (якшtо

говорити про ОболонськиЙ раЙон) у бiльшостi мiсць де було проведено капiтальltlлй

ремонт, працiвниками КП <КиТвтеплоенерго) було здiйснено його розриття дJI;I

ремонту теплотраси. Тому, кошти, якi було витрачено на зазначенi ремоII,I,и,
використанi марно.

Основними автомобiльними артерiями Оболонського району с вул. ГероТв !нiпра
та проспект Героiв Сталiнграда, однак, я(одна iз вищезtвначених вилI,1ць IIе

ремонтув€Lлась та перебувае у занедбаному cTaHi. Зазначене питання не вирiшиться при
частковому peMoHTi асфальтового покриття, а потребус комплексного капiталыtоt,о

ремонту.
враховуючи вищевикладене, з метою захисту законних прав та irl,гересiв

громадян та у зв'язку iз численними зверненнями громадян, прошу Вас:
1. Прошу розробити MicbKy програму по замiнi асфальтового покриl-l,я, tttl яltil"t

булуть проводитись капiтальнi ремонти повнiстю цiлих мiжквартальнttх
проiЪлiв;



2. Щоручити вiдповiдним пiдрозлiлам створити СдиниЙ ресстр викоIIаIIIIЯ

капiтальних peMoHTiB асфатlьтового покриття (iз зазначенням плановоl,()

виконаннЯ ремонтУ тепломережi та I]икоIIаннЯ капiтальноl,о pc\IOII l,\

асфальтового покритгя);

3. ,Щоручити вiдповiдним пiдроздiлам перелбачити фiнансуваI{ня-га забсзгlсчll,t,1,1

проведення капiтального ремонту вул, ГероТв ,Щнiпра та проспек,lу l-cpcli'B

сталiнграда, комплексно з повноrо замi Holo асфальтового покриl"l,я.

про результати розгляду звернення прошу повiдомити мене особис,го за адресоl():

вул. Хрещатик,36, м. Киiв,01044.
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