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Шановний Сергiю!

на виконання доручення заступника керiвника апарату виконавчогоОРГаНУ КИiЪСЬКОi_У|9Ькоi пuо, 1К"i"ськоi ,l."*ii.ржавноi адмiнiстрачii) с. ситнiченкаВiД 25.11.2019 J\b 5047 Ф), ЙЙрJчцП""t,.;;; Йо'пuоu""" публiчноf iнформачiт стосовно
;:Ж""""Ёr;Х'#,"J:ffi |;.ЖЖ;1вноважень,голосiiъ."*;;;-йноювмiстiкисвi
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;,}"TJ:* 
компанiя з обслуговування

По п,1, Станом на zц.il,uq рй " ,iiiro""* будинках, якi знаходяться наОбСЛУГОВУВаННi КП <КеРУЮ"; ;;;;u,i" . оо*у.;;;;;r"" житлового фонду голосiiъськогорайону м. Киева> з_р_iзних причин Oyn" 
" 

зупинцi 57 лiфтrв.

rz лiо#в] 
П'2' У 2019 РОui 'u '"'" б'Д*.rу в iолосiiъському районi було замiнено

По п,3, у 2019 роцi по Програмi спiвфiнансування роботи по замiнi лiфтiв на HoBi непроводилися.

З повагою

ВИКОНУвач обов'язкiв голови __z/--,

наталiя Латанюк
олександр Цiцiшвiлi 525 lg бЗ
Оксана Сусло 52 14 08
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Про надання публiчноi iнформацii

Шановний Сергiю!

на виконання доручення заступника керiвника апарату виконавчогооргану Киiвськот_у19коi ради (киiвськоi Mlcbkoi державноi адмiнiстрачii) С, Ситнiченкавiд 25.11.20l9 JYQ 5047 (з), iнформацiйний запит щодо'надання публiчноI iнформацii стосовнолiфтового господарства, в межах повноважень, ГолосiiЪськй районною в MicTi Кисвiдержавною адмiнiстрацiею розглянуто.
ПОВiДОМЛЯеМО, 

':'ЦО За iНфОрмацiею КП <Керуюча компанiя з обслуговуванняжитлового фонду Голосiiъського району м. Кисва), а саме:
По п.l Станом FIa 24,||.2019 року в житлових будинках, якi знаходяться наобслуговуваннi Кп ккеруюча компанi" з обслуговування житлового фонду Голосiтвського

району м. Кисва> з_рiзних причин були в зупинцi 57 лiфтiв.
По п,2 у 2019 роцi за кошти бЬджету в Голосiiвському районi було замiнено

12 лiфтiв.
По п,3 у 2019 роцi по Програмi спiвфiнансування роботи по замiнi лiфтiв на HoBi непроводилися.

З повагою

Виконувач обов'язкiв голови

ната_гliя Латанюк
Олександр I{iцi

/.lry?

i 525
Оксана Cyc.llo 52 |4


