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включення жилого приміщення 
до числа службових та надання службової 
квартири.

До Печорської районної в місті Києві державної адміністрації 
звернулося керівництво Комунального підприємства «Керуюча компанія 
з обслуговування житлового фонду Печорського району м, Києва» 
з клопотанням включити двокімнатну квартиру №  жилою площею
18,70 кв.м. на вулиці Лютеранській в будинку № б-Б до числа службових 
жилих приміщень та затвердити рішення адміністрації про надання даної 
службової квартири робітнику з
з прилеглими територіями на родину
з трьох осіб.

Зазначена квартира актом від 12 червня 2015 року № 79 передана 
Департаментом будівництва та житлового забезпечення під службове житло 
для вирішення житлового питання працівників житлово-комунального 
господарства та побутового обслуговування населення.

Враховуючи вищезазначене, відповідно до ст.ст. 15, 118-125
Житлового кодексу Української PCP, Положення про порядок надання 
службових приміщ ень та користування ними в Українській PCP, Переліку 
категорій працівників, яким може бути надано службове жиле приміщення, 
затверджених постановою Ради М іністрів УРСР від 04 лютого 1988 року, 
№ 37, та розпорядження виконавчого органу Київської м іської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 31 січня 2011 року Ж  121, враховуючи 
клопотання Комунального підприємства ЛСер уЮЧ'З ХСМііВШЯ 3 O O 'X iV .  O-z-j' — 

житлового фонду Печорського району м. Києва» від 18 січня 2016 року 
них. № 432-182:

1. Включити до числа службових жилих приміщ ень Ко му н ал ьк с г с 
підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового Конду



Печер с ь кого району м. Києва» двокімнатну квартиру Хя жилою площею
18,70 кз.м. на вулиці Лютеранській в будинку № 6-Б у Печорському районі 
міста Києва.

2. Затвердити рішення адміністрації Комунального підприємства 
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фюнду Печерського району 
м. Києва» про надання службової двокімнатної квартири № жилою площею 
і 8,70 кв.м на вулиці Лютеранській в будинку Хя 6-Б у Печерському районі 
міста Києва

на родину з трьох осіб: 
він, дружина -  . , р.н., дочка -

р.н. Видати ордер.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти 
на головного спеціаліста відділу ю б л ік у /т а  \  розподілу житлової п л оті


