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Про зqдоволеннrl кпопотанIuI
коII{уЕ1!.пьIIок) пiдrриемgгва (Керуюча компанiя
з обсJrуговуваIIЕя )IG{тлового фоIlry Печерсъкою
рЙопгу м. Киева> про викJIючення жIплового
гдримiщенЕя з числа службовшс

.Що Печерськоi ршlонноi в MicTi Киевi державноi адмiпiстрацii зверЕулося
керiвниrцво ко}ryЕапьногo пiдтrриемства <<Керуюча колдrанiя з обсrгуговуванIu
жllтповогo фовry Печерсъкого райоtту м. Киево> з кпопотанЕям
цро викJIючеЕн;I з числа слrужбовпt жиJIш( rrримiщенъ одrокiмнатlrоi rcартцри
Ns жиJIою Iшощею кв. м в буд. М на вул. Iл&urайла Бойчука в
Печерському районi MicTa Киева.

РозпорядркеЕкям Печерськоi райотпrоi в MicTi Киевi державноi
апмiнiстрачii вiд 17 червня 20lб рощу М 297 вкJIючено одFокiшIатку квартцру
}lb жилою площею кв. м в буд. Nэ на вул. Мпсайла Бойтуrса до числа
слркбовrх КП <Керуючоi колиrrанii з обслгуговуванЕя житлового фонду
Печерсъкого району м. Киева>.

Вршrовуrочrа вицIеза:tЕачене, на пiдстазi п. б Положеrrня про порядок
надаш{я сrтужбовюс жиIIID( цримiщень i користування ними в Украrнсъкiй РСР,
затвердкеного постановою Ради MiHicTpiB УРСР вiд 04 JIютого 1988 року Nе 37,

розпорядженIuI виконавчого оргfi{у Киiвсъкоi йськоi радr (Киiвсъкоi йськоi
державноТ адrлiнiстрачii) вИ 31 сiчня 2011 року NЬ 121, зi змiнаrrли внесеними
розпоряджеЕЕrtм викон€lвчого оргilту КиiЪськоi мiсъкоТ рад{ (Киiвськоi мiськоi
державноi адлiнiстрацi| вiд 28 жовтня 201,| року Nq 1997, KJIoпoTaHHrI

керiвтпацтва KoIvryHE}JlъHoю пiдгrриемства <Керуюча компшriя з обс.тrуговуваннrl
житловою фонду Печерського рйону м. Киево> вiд 26 црушя 2018 року
Ns 4З2-6755 та з ypaxyBaEIuIM рекомендадlй гвомадськоi KoMicii з жЕтловIд(
питiлЕъ rrри Печерськiй районrriй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii
вiд 11 rпотою 20t9 polry Jlb 2:

1.Задовольнити кJIопотання керiвнlпцва коIчrуIr{rльного пiдгrриемства
<Керуюча компаЕiя з обсгуговування житлового фондr, Печероького райоrry
м. Киева> про викJIючення з числа слгужбових жиJIих rrршrлiщеlrь однокiмнатноi
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I<варп{ри }lb жипою ппощею кв. м в буд. Ng на вул. МшсаlЬlа
Бойчука в Печерському районi MicTa Киева.

2. ВiддiJIу облirсу та рQ9пpдirrу житловоi rшqщi вжим оргаrriзачifuri зшlоди
на виконЕlЕIIя дtшого розшорддженЕrt.

3.Контроль за виконанЕям цъого розпорядженЕя покJIасти на першого
застуfiника голови Бабiя П.М.
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