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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
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Про затвердження рш ення 
про надання службово! квартири

До Печерсько! районно! в Midi Киев1 державно! адмшютрацп звернулось 
кер1вництво Головного територ1ального управлшня юстицп у MicTi Киев1 
з проханням затвердити ршення адмшктрацн Головного територ1ального 
управлшня юстицп у MicTi Киев1 пло надання службово! одноюмнатно! 
квартири № житловою площею кв. м.- вбудинку № , на вулиш
Стеценка у Святошинському райош мкта Киева заступнику начальника 
Солом’янського районного вщдшу державно! виконавчо! служби м1ста Киева 
Головного територ1ального управлшня юстицп у MicTi Киев1 

на родину з o c i6 .

Зазначена квартира розпорядженням Святошинсько! районно! в MicTi 
Киев1 державно! адмппстраци вщ 03 жовтня 2017 року № 473 включена 
до числа службових жилих примщень Г оловного територ1ального управлшня 
юстицп у MicTi Киев1 Мшютерства юстицп Украши.

Враховуючи вищезазначене, вщповщно ст. 121 Житлового кодексу УРСР, 
Положения про порядок надання службових жилих призшщень i користування 
ними в органах та установах Мшют.ерства юстицп Украши, затвердженого 
наказом Мшютерства юстицп Украши вщ 02 липня 2004 року № 58/5, Перелжу 
категорш пращвнишв, яким може бути надано службове жиле примщення, 
затвердженим постановою Ради MimcTpiB УРСР вщ 04 лютого 1988 року № 37, 
розпорядження виконавчого органу Кшвсько! мюько! ради (Кшвсько! м!сько! 
державно! адмшютрацп) вщ 31 с1чня 2011 року № 121 та пропозицп районно! 
громадсько! K O M ici! з житлових питань при Печерськш районн!й в M icTi Киев1 
державшй адмшютрацп (протокол вщ 21 грудня 2017 року № 21):
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1. Затвердити ршення адмшютрацп Головного територ1ального 
управлшня юстицп’ у MicTi Киев! про надання службово'1 ^цноюмнатно1 
квартири № житловою площею кв. м. в будинку № на вулищ 
Стеценка у Святошинському райош мюта Киева заступнику начальника 
Солом’янського районного вщдшу державно!' виконавчо!- служби мюта Киева 
Голояного територ!ального управлшня юстицп у MicTi Киев:"

на родину з , oci6: вона, син -
р. н.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти 

на заступника голови Невмержицького А.В.

С. Мартинчук


