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Про задоволення клопотанIuI
комуналъl] ого пiдприемства (керуюча компанiя
з обслуговування житлового фонду Печерсъкого
району м. Itисва) про викJIючення житлового
примiщеннrl з числа службових

Печерськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii звернулося
керiвництво комунаJIъного пiдприсмства <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фо"ду Печерського райоку м. Кисва> з клопотанням
про виключення з числа службових жилих примiщень двокiмнатноi Iсвартири
Jф жилоIо площею кв.м в будинку }Ф
по вулицi Звiринецъкiй
в Печерсъкому районi MicTa Киева.
,
Вищезазначена квартира рiшенням виконавчого KoMiTery Печерськоi
районноi Ради депутатiв трудящих м. Киева вl,д 26.02.197З М 110/2 включена
до числа слух<бових жилих примiщень.
Розпорядженням ПечерсъкоТ район1-1оi в MicTi Кисвi дерrкавrrоi
адмiнiс,rрацii вiд 01 лIотого 20rб року }[s 70 <Про внесенIIя змiн
до розпорядх(ення Печерсъкоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
вiд 20 вересня 20IЗ року Ng 509 <Про перезакрiплення майна, що перебувас
в комуншrъtлiй власностi територiальноТ громади MicTa Кисва переданого
до сфери управлiння Печерськоi , районноТ в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацii>, вiдповiдна квартира була перезакрiплена за фактичним
балансоутримувачем КП <Керуюча компашiя з обслуговування житлового
фонду Печерського району м. Киева>.
Враховуrочи вищезазначене, на пiдставi п. б ПоложенIuI- про порядок
надання слу;Itбових жилих примiщень i користува}IюI ними в YKpaiHcbKiil РСР,
затвердх(еного постановою Ради MiHicTpiB УРСР вiд 04 лIотого 19В8 року }ф З7,
розпорядженIlя виконавчого органу IQIiвсъкоi MicbKoi ради (КиТвсъкоТ MicbKoi
державноi адмiнiстрацii) вiд 31 сiчня 2011 року М 121, зi змiнами внесениI\{I{
розпор;Iдх(енFIям виконавчого органу Киiвськоi мiсъкоi ради (КиiвськоТ
MicbKoT державноi адмiнiстраuii) вiд 28 жовтня 201,1 року ]ф 199],
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кJIопотання керiвництва комунапьного пiдприемства <Керуюча компанiя

обслуговування житлового фо"ду Печерського району м. Киева>>
201-7 року М 4З2-5591 та з ypaxyBaHHrIM рекомендацiй
цромадськоi KoMicii з житлових tIитань при Печерськiй районнiй в MicTi Киевi
з

вiд 08 листопада

державнiй адмiнiстрацii вiд 20 листопада2Ot7 року ]ф 19:
Задоволънити клопотання керiвництва комун€Lпьного пiдприсмства
кКеруюча компанiя з обслуговуваншI житлового фо"ду Печерського райоrгу
м. Киева> про викJI}очення з числа службових пвокiмнатноi квартири Nэ ,
жилою
кв.м будинку
по вулицi Звiринецькiй
в Печерському районi MicTa Киева.
Контроль
покласти
виконанням
на заступ}Iика голови Невмержицького А
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