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Про надання відповіді  
на інформаційний запит 

Юлії Власюк  
e-mail: foi+request-98951-

4faxxxxx@xxxxxx.xxxvda.com.ua  

 

Пані Юліє! 
 

У Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації за дорученням 
заступника керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) Є. Ситніченка від 14.01.2022 № 191 (з) відповідно до 
статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розглянуто Ваш запит на 
отримання публічної інформації, що надійшов з листом Київської міської ради від 
14.01.2022 № 225-СК-120, та повідомляємо. 

Житловий будинок № 5 на вулиці Степанченка Василя (вулиця Службова) 
розпорядженням Ленінградської районної державної адміністрації міста Києва від 
30.05.2000 № 737 прийнятий до комунальної власності територіальної громади 
Ленінградського району м. Києва та переданий на баланс Державному комунальному 
підприємству житлового господарства Ленінградської районної державної адміністрації 
м. Києва.  

Відповідно до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації від 06.02.2015 № 58 «Про передачу та закріплення житлового і 
нежитлового фонду за комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Святошинського району м. Києва» житловий будинок № 5 на вулиці 
Степанченка Василя закріплений на праві господарського відання за комунальним 
підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського 
району м. Києва». 

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Святошинського району м. Києва» не є правонаступником Державного комунального 
підприємства житлового господарства Ленінградської районної державної адміністрації 
м. Києва та не володіє інформацією про документи, які були отримані у 2000 році цим 
підприємством від Київського авіаційного заводу «АВІАНТ». 

 
З повагою 
 

Перший заступник голови      Василь ГРИГОРЕНКО 
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Оксана Чумак  
Любомира Білим 454 01 69 


