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В.о. дпреlсгора КП <Керуюча компанiя
з обслуговування житлового фопду
Оболонського району м. Кпсва>>
Сагайдак Людмплi Грпгорiвпi
вуl. Пiвнiчпа, 22, м. КчiВ, 012l1

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановна Людмила Григорiвна !

Звертаюсь до Вас вiдповйно до cTaтri l3 Закону Украiни кПро стаryс депутатiв
мiсцевих рад> ra прошу у l0 денний строк розглянути пиlзн}lя та надати вiдповiдь.

,Що мене, як депутата Киiвськоi MicbKoi ради, звернулись мешканцi житлового
булинку Ns 7-А по вул. Маршаrrа Ма.ilиновського, iз проханням сприяти у вирiшеннi ix
проблеми.

Вiдповiдно до звернення. мешканцi скаржаться на те. що частина стiни житлового
будинку Ns 7-А по вул. Маршала Малиновського з другого по шiстнадцятий поверх
перебува€ в аварiйному cTaHi, а caJ\,le: вiдпадають шматки бетону, видно арматуру та
iншi металевi констукцii, CTiHa зазначеного житлового булинку потребу€ ремонту.

Враховуючи з€вначене. прошу Вас дорrlити вiдповiдним пiдроздiлам
забезпечити проведення обстеження та провести peMoHTHi роботи стiни житлового
будинку ЛЪ 7-А по вул. Маршала Малиновського.

Про результати розгляду звернення прошу повiдомити мене особисто, за адресою:
вул, Хрещатик, 36, м. Киiв, 01044, а також громадянку Олiфер Л.Г. за адресою:
вул. Маршала Малиновського, 7-А, кв. 268, м. Киiв,04212.

Додаток: Копiя звернення вiд 17.09.2020 з додатками в 1 прим. на 3 арк

З поваzою

flепу"тат Людмила Костепко

м 08/279/08/013-519l

ЩоDо провеdення ремонmу cпti+u jсumповоaо

буduнку М 7-А по вул. Марtаала MaпuHtlBcbKozo

Bux. Черненко Д1,1.
йел.227-61-03
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