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,,Що виконавчого KoMiTeTy мiськоi ради надiйшов запит вiд 06.02 .20|9 року

Зважаючи на те, що комунальнi пiдприемства cTBopeHi органом мiсцевого
самоврядування на ocнoBi комунального маЙна та здiЙснюють свою дiяльнiсть
вiд iMeHi територiальноi громади, вони е розпорядниками публiчноI iнформацii,
доступ до якоi не може бути обмежено(такого висновку дiЙшов Верховний Суд
вiд 14.0З.2018 року у справi Jt 8l5l112|6l|6).

Вiдтак, Ужгородська MicbKa рада не с розпорядником запитуваноТ
iнформацiТ.

Згiдно з приписами ст. 22 Закону Украiни кПро доступ до публiчноТ

(додасться) rцодо надання публiчноi iнформацii.

Засryпник мiського голови

Володимир Бабидорич
Ньорба Вiкторiя 615l58

iнформацii> надсилаемо Вам за належнiстю для розгляду та
реаryвання вищезазначений запит.

Про результати розгляду просимо iнформувати заявника у
законодавством термiни.

,Щодаток на 1 арк. першому адресату.
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На Ваш iнформацiйний запит вiд 06.02.20t9 р. Jф 5З103-2З про надання

iнформацiТ повiдомляемо :

- у 2018 роцi iз бюджету MicTa було спрямовано на капiтальниЙ ремонт
покрiвель багатоповерхових будинкiв на суму 2702,9 Тис.Грн.;

_ капiтальний ремонт покрiвель проведено у житлових булинках: ВУл.

Можайського,34 (ОСББ ((Можайського 34)) - 234,З тис.грн; вул. Лесi

Украiнки,15 (ОСББ "Каштан по вул. Лесi Украiнки") - 5б2,0 тис.грн;

вул. .Щанила Га_гtицького,6 (ОСББ <Щ.Галицъкого, бо) - 284,2 тис.|рн;

вул. Собранецька,98 - 2З7,8 тис.грн; вул. Собранечька,1l8 - 239,8

тис.грн; пр.Свободи, 20 (ОСББ <Пр.Свободи, 20>) - 675,7 тис.грн;

вул. Минайська, |4 )ОСББ <<Минайська, 14)) - 2З6,7 тис.грн;

вул.Руданського, 3 (ОСББ <Руданського, 3)) - 2З2,5 тис.грн; вул.

Панькевича, 81 (ОСББ <Енергетик79,81)) - 237,6 тис.грн.

Засryпник мiського голови в. гомонАЙ

Володимир Бабидорич

МаринаКуберкабl 5l 85


