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Заступнику голови КиТвськоi
MicbKoi державноI адмiнiстрашiТ

Пантелееву Петру Олександровичу
вул, Хреulаmuк, 36, м. Кu|q0]011

Щоdо в i dновле нн я н апе эlсн оi' яко сmi
холоDноi воdu в сlсuпulовому буduнку Ne 12
по просп. Героiв CmшiHzpada (8 пid'lзd)

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВВРНЕННЯ

Ш ан овнuй П е mре Оле кс aHdpo вuчу !

Звертаюсь до Вас вiдповiдно до cTaTTi 13 Закону УкраТни <Про статус лепутатiв
мiсцевих рад)) та прошу у l0 денний строк розглянути питаltня Ia надаlи вi.tповi,rь.

flo мене, як депутата КиТвськоi мiськоi ради, звернулася вiд iMeHi MettlKaHцiB VIII-I,cl
пiд'iЭду житлового булинку, за адресою: просп. Героiв Сталiнграда, 42, громалянка
Сryкалюк Надiя Петрiвна, з проханням посприяти у вирiшеннi ii проблеми,

Зокрема, згiдно iз зверненням, в помешканнях громадян, якi проживають в VIII-My
пiд'iiдi житлового булинку за згаданою вище адресою. вода iз кран\ тече пжавого ко,lьору.
iз наявним неприсмним запахом. яку неможливо вжива-ги.'I'ака сигуаttiя cIB(lp|()( tllalllli
незручностi для мешканцiв. якi свосчасно та :обросовiсttо сп.rач1 to tL K()tlIlll }i.l ll()c.l\ l Il

холодного водопостачання.
Враховуючи з.}значене више. прошу Вас лоручити вiдповiдним iHc l анцiям перевiри r и

якiсть води у житловому булинку, за адресою: просп. Героiв Стапiнгра;tа. ,l2 (VIll-иt'i
пiд'iзд) та, у разi не вiдповiдностi tf tlopMaM спо)+(иванIlя. забезгtечити з.liйсttсtrttя Bcix
необхiдних заходiв щодо забезпечення мешканцiв водою на-Iежнот якосl,i,

Про результати розгляду звернення прошу повiдомити мене особисто, за адресоIо:
вул. Хрещатик, 36, м. Киiв, 01044, а також заявницю - громадянку Ступалюк Надiю
Петрiвну, за адресою: просп. Героiв Стыriнграда, 42,кв.285, м. Киiв,042 l3.

,Щоdаmок,, копiя звернення громадянки Сryпалюк Н.П. на l аркуrпi.
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