
Про включення жилого приміщення 
до числа службових та надання службової 
квартири.

До П ечерської районної в місті Києві державної адміністрації 
звернулося керівництво Комунального підприємства «Керуюча компанія 
з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» 
з клопотанням вклю чити однокімнатну квартиру №  жилою площею
13,30 кв.м. на вулиці Великій Васильківській (колиш ній Червоноармійській) 
в будинку № 47 до числа службових жилих приміщень та затвердити рішення 
адміністрації про надання даної службової квартири робітнику з о

будинків територіями
на родину з чотирьох 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.

Враховую чи 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 Міністрів УРСР від 04 лютого 1988 року, 
№ 37, та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 31 січня 2011 року № 121, враховуючи 
клопотання Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Печерського району м. Києва» від 18 січня 2016 рою» 
вих. № 432-183:

1. Включити до числа службових жилих приміщень Комунального 
підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Печерського району м. Києва» однокімнатну квартиру ЛЧГе ‘жилого площею:-



13,30 кв.м, на вулиці Великій Васильківській (колиш ній Червоноармійській) 
в будинку № 47 у Печерському районі міста Києва.

2. Затвердити рішення адміністрації Комунального підприємства 
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району 
м. Києва» про надання службової однокімнатної квартири № ' жилою 
площею 13,30 кв.м. на вулиці Великій Васильківській (колишній 
Ч е р в о н о а р м ій с ь к ій ї  в будинку № 47 у Печерському районі міста Києва

у на родину з чотирьох осіб: він, дружина 
-  ,, р.н., син -

р.н., син -  ' р.к.
Видати ордер.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти 
на головного спеціаліста відділу обліку та_ розподілу житлової площі 
Сіроштан О.В.


