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УКРАЇНА 
 

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

просп. Перемоги, 97, м. Київ, 03115   тел. (044) 424 30 06, (044) 424 34 16, 

Е-mail: doс.srda@kmda.gov.ua   Код ЄДРПОУ 37395418 

 

Антоніні 
e-mail: foi+request-86478-

00f1367d@dostup.pravda.com.ua 

 

Про надання відповіді на  
інформаційний запит 

 

Шановна пані Антоніно! 
 

У Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації відповідно 
до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», за 
дорученням керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) Д. Загуменного від 12.05.2021 
№ 2334 (з), розглянуто Ваш інформаційний запит від 12.05.2021 та надаємо 
інформацію у додатках. 
 

Додатки: 1. Копія розпорядження Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації від 18 квітня 2017 року № 205 
«Про забезпечення виконання робіт з капітального ремонту об’єктів у 
Святошинському районі міста Києва в 2017 році» від 26.12.2017 № 660 на 31 акр. 
в 1 прим.; 
2. Копія розпорядження Святошинської районної в місті Києві  державної 
адміністрації «Про внесення змін до додатків 1, 3 та 6 до розпорядження 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 05 грудня 2018 
року № 725 «Про затвердження адресного переліку об’єктів для виконання робіт 
із капітального ремонту в 2018 році» від 17.12.2018 № 743 на 31 акр. в 1 прим.; 
3. Копія розпорядження Святошинської районної в місті Києві  державної 
адміністрації «Про внесення змін до розпорядження Святошинської районної в 
місті Києві державної адміністрації від 13 лютого 2019 року № 63 «Про 
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капітальний ремонт об’єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних 
коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації» від 
23.12.2019 № 957 на 58 акр. в 1 прим.; 
4. Копія розпорядження Святошинської районної в місті Києві  державної 
адміністрації «Про внесення змін до розпорядження Святошинської районної в 
місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2020 року № 111 «Про 
капітальний ремонт об’єктів, що фінансується в 2020 році 'за рахунок бюджетних 
коштів по Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації» від 
17.12.2020 № 842 на 59 акр. в 1 прим.;  

5. Копія розпорядження Святошинської районної в місті Києві  державної 
адміністрації «Про капітальний ремонт об’єктів, що фінансується в 2021 році за 
рахунок бюджетних коштів по Святошинській районній в місті Києві державній 
адміністрації» від 18.02.2021 № 93 на 24 акр. в 1 прим. 
 

 

З повагою 

 

Заступник голови       Наталя ПАЗЕНКО 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олексій Сукенніков 

Віталій Головаха 2748161 


