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Про розгляд запиту

Гарбарчук Сергiй

foi*request-443 8 З - 40f|2 а9 с

@dostup.pravda. соm.uа

Повiдомляемо про збiльшення TepMiHy розгляду Вашого запиту на
iнформацiю щодо закупiвель Луцъкоi MicbKoi ради, iT структурних пiдроздiлiв
та комунаJIьних пiдприемств у перiод з 01.09.2018 по 09.01.19, що стосуються
святкування Нового року та Рiздва до 20 робочих днiв вiдповiдно до п. 4 ст.20
Закону УкраiЪи <Про доступ до публiчноi iнформацii>>, оскiлъки розгляд запиту
передбачас опрацювання веJIикого обсяry iнформацii та пошуку fi серед значноТ
кiлькостi даних.

Вiдповiдно до п. 3 ст. 22 Закону Украiни <Про доступ до публiчноi
iнформацii> в частинi надання iнформацii щодо закупiвель, якi здiйснювали
комунальнi пiдприемства Ваш запит перенаправлено комунальним
пiдприсмствам суб'сктам господарювання комунальноi власностi
територiальноi громади MicTa Луцька (за списком), звiдки Ви отримаете
вiдповiдь.

Разом з тим просимо уточнити :

1.Iнформацiя мас бути надана в розрiзi, бюджетних установ
розпорядникiв коштiв чи узаiальнена.

2. Завершенi закупiвлi включають допороговi, з застосуванням тендерних
процедур чи Bci, за якими проводилосъ придбання вк€ваних матерiальних
цiнностей.

3. Iнформацiя надаеться в розрiзi по предметах закупiвель чи закупiвлi в

цiлому.

Перший заступник мiського голови

Свiтлана Горай 7'7'l 944

Григорiй НЕДОIIАД



J\ъ

з.п.
Назва пiдприемства Адреса

1. }ItКП J\92 jkp2.lutsk@gmail.com

2, хtкп мз zkрЗ @ф. lutskrada. gov. ua
a-! }Itкп J\Ъ7 jkp7.lutsk@gmail.com

4. }{кп J\ъ1 1 jkp 1 1 .lutsk@gmail.com

5. ДКП <Луцьктепло)) lutskteplo@kp. lutskrada. gov. ua

6. КП <Лучькводокан€uI) info@vd.lutsk.ua

7.
Луцьке пiдприемство
електротранспорту

|pe2791@gmail.com

8. ЛСКАП кЛуцькспецкомунтранс) lskap@ukr.net

9.
КП <Луцьке електротехнiчне
пiдприемство - Луцьксвiтло)

lutsksvitlo@gmai1. соm

10" КП <Лучький зоопарк> lutsk_zoo@ukr.net

11.

Луцький спецiалiзований комбiнат
комун€uIьно-побутового
обслуговування

lspeckom@gmail.com

12.
Луцький комбiнат шкiльного та
студентсъкого харчування

Ъombynat@ukr.net

13. КП <Газета <<Луцький замок> gazelazamok@ukr.net

|4. КП <Iдальня J\Гs2б>
4З025, м. Луцьк, вул.Богдана
Хмельницького, 19

15. КП <Ласка> laskavetlutsk@gmai l. соm

l6. КП <АвтоПаркСервiс> autop аrksегчiс е @ gmai l . соm

17, КП кЛучькреклама) lutskrekl аmа. kp @gmai l. соm

18.
КП <Парки та сквери
м. Луцъка>

parky. skv еry @gmai 1. соm

19,
КП <I_{eHTp туристичноi iнформацii та
послуг)

info@visitlutsk.com

20. КУ Лучький мiський труловий apxiB lutskarhiv@ukr.net

2|. КП <Лучькi ринки> lutskirynki@gmail.com


