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В.о. директора КП виконавчого органу
КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT
державноТ адмiнiстрацiТ) по oxopoHi,
утриманню та експлуатачii земель
водного фонлу м. Кисва (ПЛЕСО)
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Звертаюсь до l]ac вiдповiдно до cTaTTi 13 Закону Украiни <Про статус депутатiв
мiсцевих рад) та прошу у l0 денний с,грок розглянути питання та надати вiдповiдь.
Мною, як депутатом ItиТвськоТ MicbKoT ради, на LIисленнi звернення ltсителiв
Оболонського району м. Кисва, було направлено депутатське звернення вiд 22.06.2018
J\b 08/279108/064-1206 ло КП виконавLIого органу КиТвськоТ MicbKoT рали (КиТвськоI
MicbKoT дер}кавноТ адмiнiстраrriТ) по oxopoHi. утримагIнIо та експлуатацiТ земель водного
фон;lу м. Кисва кtIJI]lСО>) стосовно сприяння у проведеннi (lарбувальних робiт
огородх(ення навколо l,ериторiТ озера Бiле.
Вiдповiдно до iнфорп,rацiТ, викладеноТ в листi вiд 03 .07 .20l 8 Jф 2794 (221- l088) в
Оболонському районi м. Кисва по вул. ГероТв Сталiнграла розташIована зона
вiдпочинку <Бiла, якою опiкусться ItП <Плесо>, а також зазначено, що огородя(ення lle
знаходиться на балансi КП <<Плесо)) та iнформачiя rцодо балансоутримувача вiлсутня.
З огляду на виlllевикJlадене та необхiлнiсть належного утриманlIя озера Бiле,
прошу вас розглянути мох(ливiсть взяття на баланс огородження навколо територiТ
озера Бiле в Оболонському районi Micr:a Кисва по вул, ГероТв Сталiнграда,
про результати розгляду звернення прошу повiдомити мене особисl,о, за адресою:
вул. Хрещатик. 36, м. КиТв, 0l044.
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f{епутату КиТвськоТ MicbKoi
ради

Михаiiлеrlко В.о.

вул. Хрешаr,ик 36, КиТв,
01044, Украiна

LIIановний Владиславе Олеговичу

!

Киiвськоi мiськоi рали
Комунальним пiдприсмством виконавчого органу
та
(Киiвськоi: MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ) по oxopoHi, утриманню та
.пaппуurацiТ зешrель водного фонлу м, Киева_<<Плесо>) уважно розглянуто
сприяння у
опрацьовано лис,г N9 08/279108/064_i206 в\д 22.06,оr_, |,:л:ооо
навкоJIо територii озера Бiле, КП
проведеннi фарбув-"rrr)( р:_бi, огородження,
про I{аступне,
<Плесо>> в межах KoMпeTeIlrriT iнформус
оболонського району,
Il\одеrлrrо на пiдзвiтних ,Ёр"rпрir* КП кПлесо>
проводя1,ься заходи по утриманню берегових смуг
благоуст,рою
з
робiтниками

caHiTapнoмy cTaHi,
пляжiв та зон вiдцпочинку бiля води в I{а!тежному
зона
В обололIському райоtri м. Киева по вул. Г. Стыriнграду, роз],аtIIована
вiдпочинку <Бiла>) якоIо опiкуеться КП <ГIлесо>,
не
нашими фахiвrlями було з'ясовано, Iцо вищевказане огородження
бшаrIсоутримувача
знаходяться на балансi кП <Плесо>. Iнформацiя про
вlдсутIIя.

З повагоtо,

В.о. Геrrера"пьного лиректора
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Пiнчукова Ж.В. пtел, 5l7,62-37

0,I\4. Юсипенко

