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yKPAIHA
IIЕЧЕРСЪКА РАIТОННА В N{ICTI KII€BI

дЕр}It{в нА АдN{Iш с трАIiIя

розг{ор яд}кЕння

28.I2.20]17

Про задоволення клопотан}uI
комунаJIьн ого пiдприем ства <Керуюча компанiя
з обслуговуваIlня житлового фонду Печерського

району м. Itисва) про викJIючення житлового
примilценЕIя з числа службових

Що Печероькоi районноi в MicTi Кисвi дер}кавноi адмiнiстрацii звернулося
керiвництво комунаlrьного пiдприемства <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фо"ду Печерсъкого району м. Кисва> з кJIопотанням
про виклIочення з числа службових жилих приплiщень двох KiMHaT комунальноТ
квартири JФ , жилою площею кв.м в булинку Nч ilo вулицi Великiй
Василькiвськiй в Печерсъкому районi MicTa KtleBa.

Вищезазначенi кiмнати комуналъноI квартири розпоряджен}Iям
Печерськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii вiд 25.10.2013 Jф 585
вкJIюченi до числа службових жилих примiщень.

РозпорядженIIям Печерсъкоi районноi в MicTi Киевi державноТ
адмiнiстрацii вiд 01 лютого 20Iб року Jф 70 uПро внесення змiн
до розпоряд)Itення Печерськоi районноi в MicTi Киевi державIIоi адмiнiстрацii
вiд 20 вересня 20|З року Ns 509 <Про перезакрiплення майна, що перебувае
в комунальrriй власностi територiа_гlьноТ |ромади MicTa Кисва переданого
до сфери управлiння Печерськоi районноi в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацii>, вiдповiдна квартира була перезакрiплена за фактичним
балансоутримувачем КП <Керуюча компапiя з обслуговування житлового

фоrду Печерського району м. Киева>>.

Враховуючи вищеза:}начене, на пiдставi п. б ПоложенIuI про порядок
надання слулсбових жилiтх примiщень i користува}IшI ними в Украiнсъкiй РСР,
затвердя(еного постановою Ради MiiricTpiB УРСР вiд 04 лютого 1988 року Jф З7,

розпорrIдженнr{ виконавчого органу Киiвськоi tlticbKoi ради (КиТвськоi MicbKoT

державноi адмiнiстрацii) вiд 31 сiчъш 2011 року М 121, зi змiнами внесенIIми

розпорядх(ен}Iям виконавчого органу Киiвсъкоi мiсъкоi ради (КиТвсъкоi
MicbKoT державIrоi адмiнiстрачii) вiд 28 жовт}Iя 201I року Jф |997,
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кJIопотання керiвництва комун€tльного пiдприемства <Керуюча компанiя
з обслryговування житлового фо"ду Печерського району м. Киева>>

вiд 08 листопада 2017 року М 4З2-5590 та з урахуванням рекомендацiй
|ромадськоi tcoMicii з rкитлових питань при Печерськiй районнiй в MicTi Киевi
державнiй адмiнiстрацii вiд 20 листопада2017 року ]Ф 19:

1. Задоволънити кJIопотання керiвництва комуналъного пiдприсмства
<Керуюча компанiя з обс.гryговування житлового фонду Печерсъкого райоrу
м. Кисвa> про викJIюченн;I з числа службових двох KiMHaT комунальноi
квартири J\Ъ , жилою площею кв.м в будинку М по вулицi Великiй
Василъкiвськiй в Печерському районi MicTa Киева.

2. Itонтроль за виконаннjIм цього
на заступниi(а голови Невмержицъкого А.В.Д

llл

розпорядженIш покласти

С. Мартинчук
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