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УКРАЇНА 
 

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

просп. Голосіївський, 42, м. Київ, 03039, тел. (044) 281 66 62, факс 281 66 61 

E-mail: rda_golos@kmda.gov.ua  Код ЄДРПОУ 37308812 
 

 

Директорові ТОВ «Київські 

енергетичні послуги» 

Вікторові МЕЛЬНИКОВУ 

вул. Юрія Іллєнка, 31, м. Київ, 04050 

 

Директорові ТОВ «Сучасний дім -1» 

Риммі ПЕТРЕНКО  

просп. Тимошенка, буд. 21, корп. 4, 

кв. 4, м. Київ, 04207 

 

Артурові Захарчуку 

 

Про надання інформації щодо 

правомірності підключення до 

електричної мережі 3-х шлагбаумів 

 

 

На виконання доручення заступника керівника апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Є. 

Ситніченка від 25.05.2021 № 2534 (з) у Голосіївській районній в місті Києві 

державній адміністрації опрацьовано запит на інформацію А. Захарчука щодо 

дозвільних документів на підставі яких до мережі електропостачання 

житлового будинку підключено 3 шлагбаума, які розташовані на 

прибудинковій території житлового будинку на просп. Голосіївському, 68. 

Зазначений житловий будинок не віднесений до сфери управління 

Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, збудований за 

кошти інвесторів (власників квартир та нежитлових приміщень), послугу з 

управління будинком надає ТОВ «Сучасний дім-1». 

Зважаючи на те, що Голосіївська районна в місті Києві державна 

адміністрація не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції,  
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передбаченої законодавством, володіти вищезазначеною інформацією, 

керуючись статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», 

направляємо запит А. Захарчука на адресу належних розпорядників інформації 

для розгляду, надання запитуваної інформації автору в установлений чинним 

законодавством України термін. 

Одночасно зауважуємо, що відповідно до частини 1 статті 23 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії або бездіяльність 

розпорядника інформації можуть бути оскаржені до вищого органу або суду. 

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до 

суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства 

України. 

 

Додаток: на 1 арк. в 1 прим. на першу та другу адреси 

 

Перший заступник голови                                               Олександр КОЛОМІЄЦЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василь Ткачук 

Марина Михницька 281 60 15 

 


