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Про затвердженшI рiшення
про надання службовоi квартири

Що Печерськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii звернулосъ
керiвництво Головного територiалъного управлiння юстицii у MicTi Кисвi
з проханням затвердити рiшення адмiнiстрацii Головного територiального

управлiння юстицii у MicTi Киевi цпо надання службовоi ^-чокiмнатноi
квартири JФ житловою площею кв. y. в будинку Nэ на вулицi
Стеценка у Святошинському районi MicTa Киева головному державному
виконавцю Печерського районного вiддiлу дерх{авноi виконавчоТ слryжби MicTa
Киева Головного територiаJIьного управлiнrrя юстицii у MicTi Кисвi

народинуз осiб.
Зазначена квартира розпорядженням СвятошинськоТ районноi в MicTi

Кисвi державноi адмiнiстрацii вiд 0З жовтня 2017 року Jф 47З включена

до числа слryrкбових жилих примiщень Головного територiального управлiння
юстицii у MicTi Киевi MiHicTepcTBa юстицii УкраiЪи.

Враховуючи вищезазначене, вiдповiдно ст. 121 Пtитпового кодексу УРСР,
Полоlкеннll про порядок наданшI слуя<бових жилих примiщень i користуваншI
ними в органах та установах MiHicTepcTBa юстицii Украiни, затвердженого
наказом MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд 02 липня 2004 року ]ф 58/5, Перелiку
категорiй працiвникiв, яким може бути надано слryжбове жиле примiщення,
затвердженим постановою Ради MiHicTpiB УРСР вiд 04 лютого 1988 року N 37,

розпорядження виконавчого органу КиiЪсъкоi MicbKoi ради (Киiвськоi мiсъкоi
державноi адмiнiстрацii) вiд 31 сiчня 20!t року Jф 121 та пропозицii районноi
громадськоi KoMicii з житлових питань при Печерсъкiй районнiй в MicTi Кисвi
державнiй адмiнiстрацiТ (протокол вiд 21 грудня2017 року Nч 21):

!}



2

1. Затвердити рiшення адмiнiстрацii Головного територiального
управлiння юстицiТ у MicTi Киевi про надання сгужбовоТ однокiмнатноi
квартири Nч житловою площею кв. м. в будинку JФ , на вулицi
Стеценка у Святошинському районi MicTa Киева головному державному
виконавцю Печерського районного вiддiлу державноТ виконавчоi сгужби MicTa
кисва Головного -ериторiалъного управлiння юстицii у MicTi Киевi

на родину з осiб: BiH. дрчжина -
р. н., дочка -

2011 р. н.
2. Контроль за виконаншIм

на заступника голови Невмержицького А.В.
л

С. Мартинчук

цього розпорядження покJIасти
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