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Про задоволеЕнJI клопотаннlI
комунаJIьного пiдприемства <Керlточа компанiя
з обслуговlъатrня житлового фонлу Печерського

району м. Киева> про виключення житлового
примiщення з числа службових

,Що ПечерсьКоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii звернулося

керiвництво комунального пiдприемства <Керуточа компанiя з обслуговування
житлового фо"ду Печерського району м. Киева> з клопотання}1

про виключеннJI з числа службових жилих припtiщень , квартири

л9 , жилою площею кв.м в булинку JФ по вулицi шота руставелi

в Печерському районi MicTa Киева.
Вищезазначена квартира розпорядженнJIм Старокиiвськоi районноi

державноi адмiнiстрацii MicTa Кисва вiд 09 лтотого 1999 року ЛЪ 65 включена

до числа службових жилих примiщень.
Розпорядженням Печерськоi районt:оi в MicTi Киевi державноi

адмiнiстрачiir вiд 0i лютого 2О16 року N9 70 <Про внесенвя злtlн

до розпорядження Печерськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адrчliнiстрацii

вiл20 вересня 2Оl,З року Nэ 509 <Про перезакрiплення майна, що перебувае

в комунальнiй власностi територiальноi громади MicTa Кисва переданого

до сфЬрИ управлiннЯ ПечерськоТ, районноi в п,ricTi Кисвi дер;кавноi

адмiнiiтрацii>, вiдповiдна квартира була перезакрiплена за фактичним
балансоутримувачем КП <Керуюча компанiя з обслуговуваЕIUI житлового

фонду Печерського району м. Киевa>.
враховlточи вищезазЕачене, на пiдставi п. б Положення про порядок

наданнЯ Ълуя<бових жилих припriщень i користування ними в Украiнськiй РСР.

затверджеЕоГо постановоЮ Ради MiHicTpiB УРСР вiд 04 лютого 1988 року Nч З7,

розпорядженнlI виконавчого органу Киiвськоi мiськоi ради (киiвськоi шtiськоi

державноi адмiнiстрацiТ) вiд 31 сiчня 2011 porty Nч 121, зi зlчIiнами внесенимLl

розпорядженням виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиiвськоТ

,i.unoi державноi адмiнiстрацii) вiд 28 жовтня 201 1 року Ns 199,7 ,
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кJIопотаннJI керiвництва комунального пiдприемства (Кер}юча компанiя

з обслуговування житлового фонду Печерського району м, Кисва>>

чiд 0Ь серпнlI 2017 року Ns 432-4О27 те з урахуванням рекомендацiй
.роrчд""*оi KoMicii з житлових питань при Печерськiй районнiй в MicTi Киевi

державнiй адмiнiстрацii вiд 23 жовтня 2017 року J$ 17:

1. Задовольнити KJioпoTaHHJI керiвництва ко]чryнаJIьного пiдприемства
<Керуюча компанiЯ з обслуговуВання житлоВого фондУ Печерського раЙону
м. Киево про виклIоченнJI з числа службовrх ,

кв.м в булинку Лч п

в Печерському районi MicTa Кисва. л2. Контроль за викоltанням l4rn
на заступника голови НевмержицькогофРl /

жилою площею

Гол

го розп ядженнlI покластл1
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