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Вiдповiдно до пункту 3 Правил облiку
полiпшення житлових умов, i надання Тм
затверджених постановою Рали MirlicTpiB У
l984 року, з урахуванням кадрових ,lMiH,

районнiй в MicTi Киевi лержавнiй алмiнiстрачii

громадян, якi

Ns 253

жилих примlщень
краiни ЛЬ 470 вiд
ЩО вiдбулцgх з

потребують
в Украiнi,
ll грулня

Печерськiй

l, Унести змiни до складу районноi громадськоТ KoMicii з житлових
питань при Печерськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй алмiнiстраuii,
затвердженого розпорядженням ПечерськоТ районноi в MicTi Кисвi державноТ
алмiнiстраuii вiд l l лкlтого 20l l року Nu 67 кПро заl,вердженt{я складу
районноi громадськоТ KoMicii,] житл()вих питань при l1е.rерiькiй районнiй в
MicTi Кисвi державнiй адмiнiстрацii), виклавши у новiй редакцii, rrtil
додаеться.

2. Розпорядження Печерськоi районноi в MicTi Кисвi державноiалмiнiсrрацii вiл 15 червн я 2022 року Л! 172 ви,пати 1.аким, що в,гра-гило
чиннiсть.
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ПЕЧЕРСЬКА РЛЙОННА В MICTI КИ€ВI

ДЕРЖАВНА АДМI HICT,PA ЦIЯ

РОЗПОРЯД}КЕННЯ

Про внесення змiн до розпорялх(енI]я
Печерськоi районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii вiд l l лютого
20ll року Nч 67 <Про затвердження складу
районноi громадськоТ KoMicii з житлових
питань при Печерськiй райопнiй в MicTi
кисвi державнiй алмiнiстрачii>
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Ptlit tорядlt<енlIя ГIечерськOi

aйot,tHcl'i'B м iс,гi Кисвi
жatJHOT allM iH icтpal]ij'

склАд
раЙонно[ громадськоi KOMiciТ t }китл()Rих r|llтaH!,

при ПечерсЬкiй районпiЙ в Micl.i Киt.вi ;tержаВШiЙ алплiнiстрацiТ

'l 1 .02.20l I Nц 67
(у редакцii розпоряджепня
Печерськоi районноi в MicTi
КиеBi лержавноi алм iH icT,pauiT
cll' /2.О9 ?а2? ,,,/ 2:.,',з

[1ершlий ,]астуIlни к l,оJlоtsи I-Ie,tepct,Koi
районноi в MicTi Киевi дерлсавноi адмiнiстрацir.

.lасr,упttи К l,()лови [ Iечерськоi раЙ()н tl()i
rr lticтi Кисвi лерltсавноТ алм irl icr.partii'

lla,ta.llbHltl< rriltлiлу облiку .га 
розполlлr,

жиrltовоi lr,;rtlLцi [lечерськоi раЙонноi в MicT]i
Киевi лержавноi адмiнiстрацiI

/]иректор J'()}] <<Лайо1,1с> (за згодою)
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Голова KoMiciT:

корж
днатолiй Степанович

tlЕвмь]ржш{ькиЙ
Анатсlлiй Вас ил ьович

Члени lcoMicit:
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Секретар KoMici[:

лlсничЕLlко
о.,rьга EliKтopiBHa

Г'оловний спецiалiст вiддiлу з питаllь
будiвниц,l ва -га персItекти tsноI,о розвиl,ку
al(M lH Ic,l pil ги вtl()-r.осподарськ()l.о деIlартаменту
MiHic rcllc,t B.r l|lirrarrciB Ук;lаi.rrи ( lir rr tlдок1,1 '
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рослА
Свiтлана Володимирiвна

Арl,юх
Гаtlна Микола'i'вна

тЕрЕ}I,гь€]в
Михайло Олександрович

РЮКАНСЬКА
Вiкгорiя Миколаiвна

доБриl4_вЕчIр
JIариса Валерiiвна

троI7fчук
Руслан flмитрович

l''олсlвний сrlецiалiсr. вiалillу з пиl.анl)
соцiального захисту гrрав дiтей Сrlужби у
справах дiтей ,га сiм'I Печерськоi районноi. в
MicT,i Киr,вi леряtавноi алмiн iстрацii

'iасlупttик rlачаlьника уltравlriння-начаJlьliик
вirrriлу ] гlиl,аIiь управлitttlя багат.окttар l.ирн и м и
будинками Печерськоi районноi в мiс,гi Киевi
державноi алмiн iстраuii

/{егryта,l' КиТвськоi MicbKoT рали (за згодою)

Секре,гар Г'ромадськоi ради lIри Г[е,rерськiй
районнiй в MicTi Кисвi державнiй a;tM iH icTparrir.,
член ради багатодiтних сiмей, дiтей-сирiт та лiтей-
iHBar",ri,itiB l lе,lерського району MicTa Киt:ва
(за зtrlдоttl)

Начальник вiддiлу булiвниuтва, архiтектури r,а
,]е мJIе користу ван ня управлiння житлово-
к()мунал ьног() l,осподарства та будiвниuтва
11ечерськоi' район Hoi' в мiс,гi Киr:вi лерrкавttоj'
адм iH iс,грацir'

/]ирекl,ор
< Керчюч а

)Iiи,глоt]о1,()

м. Киt:в;t>l

Кому н ал ыiого
к()мIliiнlя

пlдприсмства
з обслуговранtlя

фоrrду ГIечерського райоrrу

Заступник голови Громадськоi ради при
IIечерськiй районнiй в MicTi Киевi лержавнiй
алмiнiстрацii (за згодою)

Зас,гупн ик начtulьника юридичного вiллiлу
I'Iечерськсli райtlннtli в MicTi Кисвi державноi
алмiнiс,граuii

пАвлик
Iгор Климович

ромАновА
наталiя Павлiвна
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ПАРХОМЕНКО
t3ал ер iй Микtlлайович

додЕнко
олексiй Леонтiйович

Керiвник апарату

старtлий tрахiвець вiлдiлу срровол)кенtlя
olrepartiй з нерух()мим майном управлillня
ilepyxoMoI1) майна flелар,t,амен.tу забезrtечення
дiяльнtlсr,i llацitlнzt"л ьного банку УкраТни (за
згодокl)

Заступник гt;лови ГО <Киiвська MicbKa сгtiлка
BeTepaHiB А'ГО Печерського району> (за,lгtlдою)
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