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Про затвердження рiшення
Генеральноi прокуратури Украiни
про надаЕ}uI службовоi квартири

зазначена квартира рiшенням виконавчого ко:,tiтету Бу.rанськоi irticbkoi
ради Киiвськоi областi вiд 15 серпня 2017 року ]ф 519 включена до числа
службових жилих примiщень Генеральноi прокуратури УкраТни.

Враховlточи вищезазначене, вiдповiдно ст. 121 Житлового кодексу УРСР,
ст. 83 Закону УкраiЪи <Про прокуратуру>, постанови Ради MiHicTpiB УРСР
вiд 04 лютого 1988 року Л! 37 <Про службовi жилi примiщення>
та розпоряджеЕЕlI виконавчого органу Киiвськоi Micbkoi ради (киiвськоi mticbkoi
державноi адмiнiстрацir) вiд З1 сiчня 2011 року Jф 121 та пропоз}Iцii районноi
громадськоi koMicii з житлових питань при Печерськiй районнiй в MicTi Киевi
державнiй адмiнiстрацii (протокол вiд 23 жовтня 2017 року JФ 17):
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_ .Що Печерськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii звернулось
керiвництво Генеральноi прокураryри УкраiЪrз проханням затвердити рiшенняГенеральноi прокуратури Украiни про надання службовоi
квартири Jt/Ъ жилою площею . кв.м в будинку Nч , корпус на вулицi
Бориса Гмирi в MiCTi Бу^ла Киево-Святошинського району киiвськоi областi

_ Забезпечення представництва у вищих судах управлiння
представництва iHTepeciB громадян або держави в сулi !епартаr"rенту
пiдтримання державного обвинувачення та представництва iHTepeciB
громадянина або держави в судах Генеральноi прокуратури Украiни

_ Еародину: осiб,

1 затвердити рiшення Генеральноi проктратури Украiни про надання
службовоi квартири Nэ жилою площею кв.м в будинку,

корпус на вулицi Бориса Гмирi в ПricTi Бl^rа Киево-Святошинського
Киiвськоi областi . забезпечення представництва

л!
району
у вищиХ судах управЛlннll представництва iHTepeciB громадян або державлt
в судi ,Щепартаменту пiдтримання державного обвинувачення
та представництва iHTepeciB громадянина або держави в судах Генеральноi
прокуратури Украiни на родину з осiб:
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