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ДЕРЖАВНД АДNIIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24 10 201,7 .}! 5,7 6

Про затвердження рiшення
Генеральноi прокуратури Украiни
про наданюI службовоi квартири

,,Що Печерськоi районноi в MicTi Киевi державноi адiчriнiстрацii звернулось
керiвництво Генеральноi прокуратури Украiни з проханЕям затвердити рiшення
Генеральноi прокуратури УкраiЪи про надання службовоi
квартири J,,lэ жилою площею кв.м в будинку Nэ . корпус на вулltцi
Бориса Гмирi в MicTi Буча Киево-Святошинського району КиiЪськоi областi

процесуального керiвництва та пiдтримання державного
обвинуваченНя управлiннЯ процесумьногО керiвництва пiдтримання
державного обвинувачення та представництва в судi .Щепар.rаменту
з розслiдуваНня особливо важливих справ у сферi економiки Генеральноi
прок}?ат}?и Украiни . _ на родину з осiб.

Зазначена квартира рiшенням виконавчого KoMiTeTy Бl^rанськоi пtiськоi
ради Киiвськоi областi вiд 15 серпня 2017 року Nч 519 включена до числа
службових жилих примiщень Генеральноi прокуратури УкраrЪи.

Враховуючи вищезазначене, вiдповiдно ст. 121 Житлового кодексу УРСР,
ст. 8З Закону Украiни <Про прокуратуру), постанови Ради MiHicцiB УРСР
вiд 04 лютого 1988 polry Л! 37 пПро службовi жилi приtчtiщення,l
та розпоряджецня виконавчого органу Киiвськоi Micbkoi ради (киiвськоi Micbkoi
державноi адмiнiстрацii) вiд 31 сiчня 2011 року Ns 121 та пропозицii районноi
громадськоi koMicii з житлових питань при Печерськiй районнiй в MicTi Кисвi
дерхавнiй адмiнiстрацii (протокол вiд 23 жовтня 2017 року }iЭ 17):

1. Затвердити рiшення Генеральноi прокуратури Украiни про Еадання
, службовоi квартири }Ф жилою площею кв.м в будинку
Л! _ корпус на вулицi Бориса Гмирi в MicTi Буlа Киево-Святошинського
району Киiвськоi областi процесумьного керiвниuтва
тапiлтримання державного- обвинувачення' управлiння проч"aу-rпо.о
керiвництва, пiдтримання державного обвинувачення та представництва в судi
!епартаменту з розслiдування особливо важливих справ у сферi eKoHoMiKrl
Генера.,rьноi прокуратури УкраiЪи на родину
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,2012 р.н. Видати ордер.
р.н.. донька

2. Контроль за виконанням
на заступника голови Невмержицьког91!

порядженнlI покласти

С. Мартинчук
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