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Щоdо заuiнu dверей Bxody do mехнiчноzо
пidпiмя пid'iзdу М ] эtсutпповоzо буduнку NЬ Зб
по By:t, Пiвнiчна

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Шановнuй Кuрtъпе Олексанdровuчу !
Звертаюсь до Вас вiдповiдно до cTaTTi l3 Закону Украiни <Про статус депутатiв
мiсцевих радD та прошу у l0 ленний строк розглянли питання та надати вiдповiдь.
flo мене, як депутата КиiвськоI MicbKoi ради, звернувся Грицюк Анатолiй Фелоровцч
мешканець житлового булинку Ns 36 по вул. Пiвнiчна, iз проханням сприяти у вирiшеннi
його проблеми.
Вiдповiдrrо до звернен}lя, мешканець просить провести замiну дверей входу до
технiчного пiдпiлля пiл'iзлу Л! l житлового будинку Ns 36 по вул. Пiвнiчна.
Згiдно вiдповiдi Комуrrально пiдприсмства <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонлу Оболонського раЙону м. Киева>> NЬ46З-6519 вiд 23.12,20l9 року
працiвниками ОД-505 було оглянуто лверii вхолу до технiчного пiдпiлля та виявлеtIно. що
у зв'язку з тривалим TepltiHoM експлуатацii вишезазначенi лверi потребуIоть замiни.
Виконання таких вказаItих робiт було вкJIючено в Ilлан поточного ремонту на 2020 piK, проте
роботи до цього часу не виконанi.
прошу
З огляду на вищевикJlадене, з метою покращення умов проживання мешканцiв,
Вас забезпечити проведення запriни лверей входу до технiчного пiдпiлля пiд'Тзду Ng l
житлового булинку N9 36 по ву.п. Пiвнiчtrа,
адресоIо:
Про резулы.аrли розI-JIялу зверненllя прошу повiломи,l,и мене особисто, за
А,Ф,, за адресою:
uyn. ХрЪщurrк, 36, м. Киiв, 01044, а також громадянина Грищlок
вул. Пiвнiчна, 36, кв. 58, м. Киiв.
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В комунальному пiлприсмствi <Кср1,1оча Ktlrtnirttiя з crбc.rll,tlBl ваtrttя
житлового фонлу оболtrнськtrt,о райоtlr ýl. l(llcBa> розг.lяlIуIо I]aLrte
депутатське звернення вiд 22.1 l .20 l9 N9 08l]79/08"0б:l- i 760 tlttl.,ltl l;lltirttt
дверей входу до технiчного пiдпiл;rя lli;t'i,l,t1, ý l ;киt,:ttltзсlt о бr.tltrtKr, .t ]{r
на вул. ПiвнiчнiЙ.

За результатами розгля.ll1, iнфtlрrrl сrrо, lIto пpallil]I1liKa\tи (). l-i() j
було, оглянуто itBepi l]x().l\, :ltl Tcltti,t,ltlto lIi.lлi"1.1я гti.r'j'l:tr .\1l
вищезазначеного жи,l,,lовФl,о бу;tиrrку. Ili,,r tlllc якоl,() бу,ltl l.}t{яlt_Iсll().
шо у зв'язку з гривirlll\, гcprtilltlrt r-'KcII.I\illilliil .litt,pi lt\.r.l.\ .t.) ,,,\lI:,r,l.,.,
пiJцriлля пiд'lЪду Ns l ll(итлового б}!инк},л! jб rra Br,;t. Iliвrriчнiii ttotp.,бrttltt,
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Замiна лверей вхол_\, .,1о Texlli.tHtrl tl rti:tliл:tя пi,r'iз.:t1 ý l Krr [_](\it(}l t)
будинку ýs 36 на вул, Пiвнiчrliй вк-ltlочсttо {t n.:1all tlOточ}lого peNlo1.1 г1, rra l()'l0
piK та буле аико}lаllо tto Mipi зк},\1\.lк]IJi,ll]}lя K()lll l,iB Bi.t сll:tзr ll \1clllNilll:1.IJ
за послуп1 з утр1.1]\lаt{ня б1,1иrlкiв, cпoi]i;_i ta l:pllбr,iilttKOBli"\ ]eLril]opiii
по складовiй <ГIотtr,ttrий pc\l()H l),.
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житлово-коIltунал ьн i ]776].i-l гр}I.. пocjl),l }i l1(] /киl.:l()I}tlчtr, бl ,ittttKr ,\, lб
навул. Пiвнiчнiй с-гll}lом rra{)1,11.20l9pcllt!l()t]l]lr, ]77-197.li5 lpll,. liL() lll, tiIl
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характеру у вищевка:}аному жtlтловоN!у б\,jlliн t(_y.
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