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lепартамент житловоi полiтI,Iки та
благоустрою MiHicTepcTBa рсlзвитку
громад i територiй УкраiЪи
вул. Велика Житомирська, 9, м. Киiв,01601

Про надання iнформацiТ
по лiфтовому господарству

IIIановний Ярославе!

За дорученн8м заступника керiвника апарату виконавчого органу
КиIвськоi MicbKoi: ] ради (JКиiвськоi MicbKoi державноi адмirлiстрацiТ)

Ситниченка С.В. вiд 30.11.2(120 Jф 667l(з) та вiд 27.\|.2020 Jф б6('7 (з) дО

доручення MiHicTepcTBa розви,Iку громад та територiй УкраiЪи вiд 2(i.lt.2020
J,{p 7l9l|8966-20 у Голосiiвськi,й районнiй в MicTi Кисвi державнiЙ адмiнiстрацii
в межах наданих повноваже]:Iь опрацьованi Вашi запити про доступ до
публiчноi iнформацii щодо надання iнформацii про кiлькiсний та якiсний склад
лiфтового господарства MicTa К.исва.

У Голосiiвському райс,нi на_пiчуеться 4|6 житлових булиrлкiв, якi
перебувають на обс.llуговуваннi КП <<Керуюча компанiя з обслуг|)вування
житлового фонду ГолrэсiТвськоjго району м. Киева>>, обладнаних 1062 лJi,фтами, з

них 898 пасажирських Ta164 вантажних.
Технiчне обслуговуваннrt лiфтiв здiйснюе спецiалiзована органiзацiя

МtI <Промкомплекс) у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстltо.
На сьогоднi у районi вiдпрацюв€ulи бiльше 25 poKiB експлуатацiйного

TepMiHy та пiдлягаютL замiнi а,бо модернiзацii 720 лiфтiв. Кiлькiсть лiфтiв, що
вiдпрацюваJIи свiй нормативний TepMiH, з кожним роком збiльш'усться, i

збiльшуеться набагато швидI]ше, нiж кiлькiсть лiфтiв, що замiнюе'.гься абО

модернiзусться.
У ГолосiIвському районi встановленi лiфти рiзних заводiв виро(5никiв, а

саме: Китвського заводу лiфтiв, експериментальнi лiфти Карачарiвського
механiчного заводу, Могильс)вського лiфтобудiвного заводу, зАТ (OTIC),
ТДВ кУкрлiфтсервiс>, ТОВ <Завод евроформат) та iншi.
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Зазначаемо, що Bi

УкраТни пПро доступ до
розпорядникiв i
вищого органу або

розпорядникiв i
адмiнiстративного судочи

З повагою

Перший заступник

Василь Ткачук
Марина Михницька 28l 60 l5

iдн,о до частини першоi та третьоТ cTaTTi 2-} Закону
публiчноi iнформачiТ> рiшення, дii чи бездiяльнiсть
можуть бути оскарженi до керiвника розпоlрядника,
ду. Оскарження рiшень, дiй чи бездiяльностi

до суду здiЙснюються вiдповiдно до Кодексу
Украiни.

Олександр КОЛО\4IСIФ


