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Шановна панi Mapi€!

НавиконаннядорУЧеннявiд28.0'7'2020Nч4195(з)керiвникаапаратУ
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиiвськоТ MicbKoi державноi адмiнiстрачii)

.щ. Заryменною, у .щарницькiй районнiй в MicTi Киевi державнiй алмiнiстрацiт в межах

наданих повноважень опрацьовано вiдповiдно до вимог Закону Украiни <про доступ

до гryблiчноi iнформачii>, Указу Президента УкраТни вiд 05.05.2011 Ns 5471201l

кПиiання забезпЬчення органами виконавчоi влади доступу до гryблiчноТ iнформачii)

Ваш запит на iнформачiю щодо проведених протягом 201,7 - 2019 poKiB робiт iз

ремонту покрiвель житлових булинкiв, внутрiшньобудинкових мереж холодного та

гарячого водопостачання, систем водовiдведення, опtlлення, елекгромереж та

елъкгрооблалнання, кiлькостi встановлених приладiв облiку, кiлькостi створених

ОСББ та iнших питань, про шо повiдомлясмо.
Кiлькiсть вiдремонтованих покрiвель житлового фонлу (тис.кв. м): 2017 piK -

l5,895 ( 1,3 %), 20l s piK - l8,547 ( 1.5 %), 20l9 piK _ 15,264 (|,25 %),- 
Кiлькiсть вiдремонтованих покрiвель нежитлового фонлу: 20l7 piK - 26 заклалiв,

20l8 piK - 11 закладiв, 20l9 piK - 26 закладiв.
Кiлькiстьоб'сюiв,УякихпроВеДенокапiтальнийреМонтеЛеКГричних

мерех</елекгрощитових: 2017 piK - 21 булинок,2018 piK - 19 будинкiв,20|9 piK - 27

u'o""tu;o*r.rb 
об'ектiв, в яких проведено капiтальниЙ ремонт iнженерних мереж

(гвп, хвп, I-{O та каналiзачiТ): 201 7 piK - 60 булинкiв, 20 l 8 piK - 94 булинка, 2019 piK

- 19 булинкiв.
Бюджет на впровадження енергозберiгаючих заходiв у сферi житлового

господарства: 20l7 piK - 54255,4 тис. грн, 20l8 piK - 46341,55 тис, грн, 2019 piK -
5469'l 

"| 

тис, грн.
Загальна кiлькiсть створених об'еднань спiввласникiв багатоквартирних

будинкiв: 20l7 piK - 16 ОСББ, 20l8 piK - 12 ОСББ,2019 piK -17 ОСББ,

частка вiд загальноi площi багатоквартирних булинкiв, що обслуговуються

об'сднаннями спiввласникiв багатоквартирних будинкiв: 20l7 piK -20,25О/о,2018 piK_

2З,16%,20l9 piK - 26,69%.
Водночас зазначасмо, що вiдповiдно до частини першоТ та третьоТ cTaTTi 23

закону укратни <про доступ до публiчноi iнформачii> рiшення, дii чи бездiяльнiсть

розпорядникiв iнформачiт можуть бути оскарженi до керiвника розпорядника, вищого

bprury або .уду. О"пчр*"ння рiшень, дiй чи бездiяльностi розпорядникiв iнформачiТ ло

суду здiйснюЮться вiдповiдно до Кодексу адмiнiстративного судочинства Украtни-


