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Спільним рішенням адміністрації та профспілкового комітету 
Національного банку України від 24 лютого 20 Гб року № 1 надається жила 
площа:

1. Костенко Світлана Василівна 
працює на посаді

Департаменту 
бухгалтерського обліку Національного 
банку України з

На квартирному обліку
гр. Костенко С.В. перебуває з родиною 
у складі

. -  року народження, . -
року народженця) в 

районі м. Києва з на
загальних підставах.

Проживає та зареєстрована разом 
з сім’єю

1. Надати гр. Костенко
Світлані Василівні на сім’ю 
із чотирьох осіб: вона, чоловік

дочка

р.н., онука
7* р.н., двокімнатну

квартиру № жилою площею
38,60 кв. метрів в м. Києвіпо
вул.. і Харківське шосе,
із зняттям з квартирного обліку 
усієї родини. Видати ордер.

квартирі № 
кв. метрів 
провулок

На вказаній житловій 
залишається проживати

жилою площею 
за адресою: м. Київ,

площі

Жила площа надається 
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія 
«Київміськбуд»» до Г оловного
господарського управління
Національного банку України
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2. Полетаева Олена Сергіївна 
Національного банку

України.
На квартирному обліку гр. 

Полетаева О.С. перебуває з родиною у

року народження,
в

районі м. Києва з на
загальних підставах.

Проживає та зареєстрована разом 
з сім’єю із

в
квартирі № 

жилою площею
кв. метрів по вул.

ч •
На утриманні Полєтаєвої О. С. 

знаходиться

року народження.
Зазначена кв'артира належить 

на підставі

На вказаній житловій площі 
залишається проживати

які відмовилися від сумісного 
поселення.

Жила площа надається
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного 
господарського управління
Національного банку України

А * і :

3. Заман Андрій Володимирович 
працює на посаді

Центрального сховища 
Національного банку України з 

року.

Надати гр. Полєтаєвій Олені 
Сергіївні на сім’ю із двох осіб: 
вона, онука

р.н.,
однокімнатну квартиру № 
жилою площею 18,70 кв. метрів 
в м. Києві, повул. Антонова- 
Овсієнка, із зняттям з
квартирного обліку усієї родини. 
Видати ордер.

Надати Заману Андрію 
Володимировичу на сім’ю із 
чотирьох осіб: він, дочка

D.H.,
син



з

Перебуває на квартирному 
обліку сім’єю із осіб (він,

-  року народження, . -  
року народження, ) в

районі м. Києва з 
на загальних підставах.

Проживає та зареєстрований 
разом з сім’єю

в ;
неприватизованій квартирі J№ 
жилою площею кв. метрів за
'адресою: м.

На вказаній житловій площі 
залишається проживати

Жила площа надається 
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому - передачівід 
ПАТ «Холдингова компанія 
«Київміськбуд»» * до Головного 
господарського управління
Національного банку України від 
09.06.2015 № 7).

4. Куля Наталія Євгенівна 
Національного банку

України.
Перебуває на квартирному 

обліку сім’єю -
року народження) в 

районі м. Києва з 
за списком г-"г гін. 

(категорія пільги:
. З року).

Проживає та зареєстрована разом 
з сім’єю із в

квартирі № жилою площею 
кв. метрів по вул.

постійно проживає з та
знаходиться на її

р.н.,
р.н., двокімнатну 

квартиру № жилою площею
28,00 кв. метрів в м. Києві по вул. 
Антонова-Овсієнка, 
з урахуванням приватизованої 
площі за попереднім місцем 
реєстрації (м. Київ. вул.

кв.№ .), із зняттям 
з квартирного обліку усієї родини. 
Видати ордер.
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закладі на денній формі.
Зазначена квартира належить 

на підставі свідоцтва про 
право власності на житло від

Жила площа надається 
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія 
«Київміськбуд»» до Г оловного 
господарського управління

'Національного банку України

5. Порхун Віктор Іванович 
працює на посаді

Центрального сховища 
Національного банку України з 

року.
Перебуває на квартирному 

обліку сім’єю із
в

районі м. Києва з
на загальних підставах.

Проживає та зареєстрований 
разом з сім’єю

в
однокімнатній приватній квартирі
№ жилою площею кв. метрів
за адресою: м. Київ, вул.

Зазначена квартира належить
на підставі договору

дарування квартири від
На вказаній житловій площі 

залишається проживати
які

відмовилися від сумісного поселення.
Жила площа надається

працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного

Надати Кулі Ннаталыъ 
Євгенівні на сім’ю із двох осіб: 
вона, онук

р.н.,
однокімнатну квартиру № 
жилою площею 16,30 кв. метрів в 
м. Києві по вул. Антонова- 
Овсієнка, з урахуванням
приватизованої площі за 
попереднім місцем реєстрації, із 
зняттям з квартирного обліку усієї 
родини. Видати ордер.

Надати Порхуну Віктору 
Івановичу однокімнатну квартиру 
№ жилою площею кв.
метрів в м. Києві по вул.

Радунська, із зняттям його з 
квартирного обліку. Видати ордер.

На квартирному обліку 
залишити
чоловіка дочки, онука. Облікову 
справу за № передати до
відділу обліку та розподілу 
житлової площі 
районної в м. Києві державної 
адміністрації (за адресою: ,
м. )

і



господарського управління
Національного банку України

6. Зеленський Василь Іванович 
працює на посаді

■ ' Центрального сховища
Національного банку України з

 Перебуває- на —-квартирному
обліку сім’єю із осіб (

• -  року народження)
в районі м. Києва з

на загальних підставах. 
Проживає та зареєстрований 

разом з сім’єю із (він,
} > •? 

) в кімнатній приватизованій 
квартирі № жилою площею

кв. метрів за адресою: м. Київ,
вул.

Зазначена квартира належить
)

в рівних долях на підставі 
свідоцтва про право власності на 
житло від

На вказаній житловій площі 
залишається проживати

року народження, який відмовився від 
сумісного поселення.

Жила площа надається 
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія 
«Київміськбуд»» до Г оловного
господарського управління
Національного банку України

7. Билан Володимир Анатолієвич 
працює на посаді
Департаменту безпеки Національного 
банку України з року.

5

Надати Зеленському Василю 
Івановичу на сім’ю із двох осіб: 
він,

однокімнатну 
квартиру № . ‘ жилою площею 

V кв. метрів в м. Києві по вул. 
Радунська, ч 3 урахуванням 
приватизованої площі за 
попереднім місцем реєстрації, із 
зняттям з квартирного обліку усієї 
родини. Видати ордер.

Надати Билану Володимиру 
Анатолійовичу на сім’ю із трьох 
осіб: він, дружина 

; ., син X •
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Перебуває на квартирному
обліку сім ’єю із

-  року народження) 
в районі м. Києва з

на загальних підставах. 
Проживає та зареєстрований 

разом з сім’єю
в кімнатній

квартирі № жилою
площею кв. метрів за адресою: м. 
Київ, просп. * • .

Зазначена квартира належить
в рівних

долях на підставі свідоцтва про право 
власності на житло від

Жила площа надається
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного 
господарського  ̂ - управління
Національного банку України

р.н.,
однокімнатну квартиру № 
жилою площею 24,50 кв. метрів 
в м. Києві, по вул. А'Ахматової, 
№ з урахуванням
приватизованої площі за 
попереднім місцем реєстрації, 
із зняттям з квартирного обліку 
усієї' родини. Видати ордер.

8. Коржинецька Валентина 
Миколаївна працює на посаді

Департаменту 
банківського нагляду Національного 
банку України з року.

Перебуває на квартирному 
обліку сім’єю із

 ̂.-оку народження. 
в районі м. Києва з

за списком позачерговиків 
(категорія пільги:

\А1
Проживає та зареєстрована разом 

з сім’єю із • •?
з

квартирі № жилою площею
кв. метрів за адресою: м. Київ,

Зазначена квартира належить
в

Надати Коржинецькій
Валентині Миколаївні на сім’ю 
із трьох осіб: вона, чоловік

мати
р.н.,

: квартиру №
жилою площею
19,50 кв. метрів в м. Києві по вул. 
Радунська, з урахуванням
приватизованої площі
за попереднім місцем реєстрації, 
із зняттям з квартирного обліку 
усієї родини. Видати ордер
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рівних долях на підставі свідоцтва про 
право власності на житло від

Жила площа надається
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного 
господарського управління
Національного банку України

9. Гольонко Тетяна Андріївна 
працює на посаді 
Департаменту
Національного банку України з 

року.
Перебуває на квартирному 

обліку сім’єю із -
року народження) в 

районі м. Києва з за
списком першочёрговиюв (категорія 
пільги:

року).
Проживає та зареєстрована разом 

з сім’єю із в

квартирі № жилою площею 
кв. метрів за адресою: м. Київ, вул.

Зазначена квартира належить
в рівних

долях на підставі свідоцтва про право 
власності на житло від

Жила площа надається
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного
господарського управління
Національного банку України

Надати Гольонко Тетяні 
Андріївні на сім’ю із двох осіб: 
вона, син

• ., однокімнатну
квартиру № жилою площею
15,80 кв. метрів в м. Києві по вул. 
Радунська, з урахуванням

приватизованої площі
за попереднім місцем реєстрації, 
із зняттям з квартирного обліку 
усієї родини. Видати ордер.



10. Заяць Степан Іванович 
працює на посаді 

Департаменту
Національного банку

України
з  ̂ ку.

Перебуває на квартирному
обліку сім’єю із

■вродження, 
о народження, 

в районі м. Києва
з на загальних підставах.

Проживає та зареєстрований 
разом з сім’єю із ,

в
приватизованій квартирі
№ житловою площею кв. м, по 
вул.

Зазначена квартира належить
•> 5 г
, в рівних долях на

підставі свідоцтва про право власності 
на житло від

Жила площа надається
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного 
господарського управління
Національного банку України

Надати Зайцю Степану 
Івановичу на сім’ю із шести осіб: 
він, дружина 

, син
р.н., дочка

р.н., мати
)

р.н., батько
р.н.,

двокімнатну квартиру № 
жилою площею 39,80 кв. метрів 
в м. Києві, Харківське шосе, 
з урахуванням приватизованої 
площі за попереднім місцем 
реєстрації, із зняттям
з квартирного обліку усієї родини. 
Видати ордер.

11. Манілік Лілія Юріївна

департаменту Національного банку 
України з року до

року.
Перебуває на квартирному 

обліку сім’єю із
року народження, 

року народження, ) в
районі м. Києва з 

на загальних підставах. 
Проживає та зареєстрована разом

Надати Манілік Лілії
Юріївні на сім’ю із двох осіб: 
вона, дочка •

р.н.,
однокімнатну квартиру № 
жилою площею 21,80 кв. метрів 
в м. Києві по вул. -НТОН- 
Овсієнка, із зняттям
з квартирного обліку усієї родини. 
Видати ордер.
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з сім’єю із ( , ,
) в •

неприватизованій квартирі № 
жилою площею кв. метрів за
адресою: м. Київ, вул. ,

На вказаній житловій площі 
залишається проживати

, які відмовилися від 
сумісного поселення.

Жила площа надається
працівнику Національного банку
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного
господарського управління
Національного банку України

12. Пономарьова Тетяна Іванівна 
Національного банку

України.
Перебуває на квартирному 

обліку сім’єю із осіб (
4 року народження, року

народження) в районі м.
Києва з на загальних
підставах.

Проживає та зареєстрована разом 
з сім’єю ; осіб .. *
в приватизованій
квартирі № жилою площею
кв. метрів по вул.

Частина зазначеної
квартири у розмірі 

від загальної площі належить
У

рівних долях на підставі свідоцтва про 
право власності на житло від 

частина цієї квартири 
належить на
підставі договору дарування квартири 
від

На вказаній житловій площі

Надати Пономарьовій Теяні 
Іванівні однокімнатну квартиру 
№ жилою площею 18,80 кв. 
метрів в м. Києві по вул. 
Антонова-Овсієнка, з
урахуванням приватизованої
площі за попереднім місцем 
реєстрації, із зняттям з
квартирного обліку усієї родини. 
Видати ордер.
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залишається проживати , які
відмовилися від сумісного поселення 
та дали згоду на зняття їх з 
квартирного обліку.

Жила площа надається
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного 
господарського управління
Національного банку України

13. Мухіна Марія Миколаївна
Національного банку

України.
Перебуває на квартирному 

обліку сім’єю із осіб ( ,
) в районі м.

Києва з на загальних
підставах.

Проживає та зареєстрована разом 
з сім’єю із

в
неприватизованій 

квартирі № жилою площею
кв. метрів по просп.

На вказаній житловій площі 
залишається проживати особи:

Жила площа надається 
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія 
«Київміськбуд»» до Г оловного
господарського управління
Національного банку України

14. Маркович Віталій Вадимович 
працює на посаді
Департаменту Національного

Надати Мухіній Марії 
Миколаївні на сім’ю із двох осіб: 
вона, чоловік

, однокімнатну квартиру 
№ жилою площею 21,80 кв. 
метрів в м. Києві по вул. 
Антонова-Овсієнка, із зняттям 
з квартирного обліку усієї родини. 
Видати ордер.

Надати Марковичу Віталію 
Вадимовичу на сім’ю із двох осіб: 
він, мати



11

банку України з року.
Перебуває на квартирному 

обліку сім’єю із осіб в
районі м. Києва з 

на загальних підставах. 
Проживає та зареєстрований 

разом з сім’єю із осіб (
в

приватизованій квартирі № + жилою 
площею кв. метрів за адресою: м. 
Київ, вул.

Зазначена квартира належить

в рівних долях на підставі 
свідоцтва про право власності на 
житло від

На вказаній житловій площі 
залишається проживати

Жила площа надається
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного 
господарського управління
Національного банку України

р.н.,
однокімнатну квартиру № 
жилою площею 21,20 кв. метрів в 
м. Києві, по вул. А. Ахматової, 
з урахуванням приватизованої 
площі за попереднім місцем 
реєстрації, із зняттям
з квартирного обліку усієї родини. 
Видати ордер.

15. Щецяк Микола Павлович 
Національного банку

України.
Перебуває на квартирному 

обліку сім’єю із осіб
року народження, в

районі м. Києва з 
на загальних підставах. 

Проживає та зареєстрований 
разом з сім’єю із осіб

в однокімнатній приватизованій 
квартирі № жилою площею 
кв. метрів по пров.

Зазначена квартира належить
в рівних

долях на підставі свідоцтва про право 
власності на житло від

Надати Щецяку Миколі 
Павловичу однокімнатну квартиру 
№ жилою площею
18,70 кв. метрів вм. Києві 
по вул. Антонова-Овсієнка, 
з урахуванням приватизованої 
площі за попереднім місцем 
реєстрації, із зняттям його 
з квартирного обліку. Видати 
ордер.
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На вказаній житловій площі 
залишається проживати

відмовилися від
сумісного поселення.

Жила площа надається
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного
господарського управління
Національного банку України

16. Слюсаревська Валентина 
Іванівна Національного
банку України.

Перебуває на квартирному 
обліку сім’єю осіб

року народження, 
року народження, в

районі м. Києва з 
. на загальних підставах.

Проживає та зареєстрована разом 
з сім’єю із осіб

в комунальній 
неприватизованій квартирі № де 
займають загальною
жилою площею кв. метрів по
просп.

На вказаній житловій площі 
залишається проживати особи:

які відмовилися від 
сумісного поселення.

Департаменту
Національного банку

України.
Жила площа надається

працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного
господарського управління

Надати Слюсаревській
Валентині Іванівні на сім’ю із двох 
осіб: вона, син

р.н.,
двокімнатну квартиру № 
жилою площею 35,30 кв. метрів 
в м. Києві по вул. Антонова- 
Овсієнка, із зняттям
з квартирного обліку усієї родини. 
Видати ордер.



Національного банку України

17. Запорожець В’ячеслав
Миколайович працює

Надати 
В’ячеславу 
на сім’ю із трьох

Запорожцю 
Миколайовичу 
осіб: він, син

Банкнотно-монетного двору
Національного банку України з

року.
Перебуває на квартирному

обліку сім’єю із осіб
року народження, 

року народження) в 
районі м. Києва з за
списком першочерговиків (категорія 
пільги:

, дочка

, двокімнатну квартиру 
№ жилою площею 28,00 кв. 
метрів в м. Києві по 
вул. Антонова-Овсієнка, 
з урахуванням приватизованої 
площі, із зняттям з квартирного 
обліку усієї родини. Видати ордер.

Проживає та зареєстрований 
разом з сім’єю із осіб

в приватизованій
квартирі № жилою площею 
кв. метрів за адресою: м. Київ, вул.

Зазначена квартира належить 
на підставі свідоцтва 

про право власності на житло від

Жила площа надається 
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому - передачівід 
ПАТ «Холдингова компанія 
«Київміськбуд»» до Г оловного 
господарського управління
Національного банку України

18. Ткаченко Василь Васильович 
працює
Департаменту Національного
банку Україниз

Перебуває на квартирному

Надати Ткаченку Василю 
Васильовичу на сім’ю 
із чотирьох осіб: він, дружина

р.н. дочка
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обліку сім’єю із

народження, 
народження) в 
Києва з 
підставах.

Проживає та 
разом з сім’єю із

осіб
року 
року 

районі м. 
на загальних

зареєстрований
осіб

р.н.,
дочка

р.н., трикімнатну квартиру 
№ жилою площею
46,40 кв. метрів в м. Києві 
по вул. Антонова-Овсієнка, 
із зняттям з квартирного обліку 
усієї родини. Видати ордер.

в тій приватній
квартирі № жилою площею 
кв. метрів за адресою: м. Київ, вул.

Зазначена квартира належить 
на підставі свідоцтва 

про право власності на квартиру від 
року.

На вказаній житловій площі 
залишається проживати осіб:

;'V\ * . л -
Жила площа надається 

працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія 
«Київміськбуд»» до Г оловного 
господарського управління
Національного банку України

19. Іванченко Тетяна Йосипівна 
працює на посаді
Центрального сховища Національного 
банку України з

Перебуває на квартирному 
обліку сім’єю із осіб

року народження, 
року народження) в 
районі м. Києва з -  на
загальних підставах.

Проживає та зареєстрована разом 
з сім’єю із осіб

Надати Іванченко Тетяні 
Йосипівні на сім’ю із двох осіб: 
вона, дочка

р.н.,
однокімнатну квартиру № 
жилою площею 21,20 кв. метрів 
в м. Києві по вул. Анни 
Ахматової, з урахуванням 
приватизованої площі, із зняттям 
з квартирного обліку усієї
родини. Видати ордер.
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в приватизованій
квартирі № жилою площею 
кв. метрів за адресою: м. Київ, просп.

Зазначена квартира належить
в

рівних долях на підставі свідоцтва про 
право власності на житло від

та свідоцтва про право на
спадщину за Законом від 
виданого на кожного члена сім’ї.

На вказаній житловій площі 
залишається проживати 
відмовився від сумісного поселення.

Жила площа надається
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного
господарського управління
Національного банку України

20. Омельченко Андрій Іванович 
працює

Департаменту
Національного банку

України з Г)юку.
Перебуває на квартирному 

обліку районі
м. Києва з на загальних
підставах.

Проживає та зареєстрований 
разом з сім’єю із осіб

в
приватизованій 

квартирі № жилою площею 
кв. метрів за адресою: м. Київ, просп.

Зазначена квартира належить

Надати Омельченку Андрію 
Івановичу однокімнатну квартиру 
№ жилою площею
15,90 кв. метрів в м. Києві
по вул. 
з урахуванням 
площі, із 
з квартирного 
ордер.

Радунська,
приватизованої 

зняттям його 
обліку. Видати

: в рівних
долях на підставі свідоцтва про право
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власності на житло від
На вказаній житловій площі 

залишається проживати особи:

Жила площа надається
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного
господарського управління
Національного банку України

21. Степанець Сергій
Володимирович працює на посаді

Департаменту
Національного

банку України з 
Перебуває 

обліку сім’єю із
на квартирному 

осіб

народження, 
народження) в 
районі м. Києва з 
списком першочерговиків
пільги:

року
року

• за 
(категорія

Надати Степанцю Сергію 
Володимировичу на сім’ю із 
т сущрчох осіб: він, дружина 

дочка
р.н., син

, двокімнатну квартиру 
№ жилою площею
35,40 кв. метрів в м. Києві 
по вул. Хорольська, 
із зняттям з квартирного обліку 
усієї родини. Видати ордер.

зареєстрований
осіб

Проживає та 
разом з сім’єю із

в приватній 
квартирі № житловою 

площею кв. метрів по вул.

Зазначена квартира належить 
на підставі свідоцтв 

про право на спадщину за заповітом 
від

Жила площа надається 
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому - передачівід 
ПАТ «Холдингова компанія 
«Київміськбуд»» до Г оловного
господарського управління
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22. Лободаєва Людмила
Миколаївна працює на посаді

Департаменту 
Національного банку

України з
Перебуває на квартирному 

обліку сім’єю із осіб
року народження, 

року народження) в 
районі м. Києва з на
загальних підставах.

Проживає та зареєстрована разом 
з сім’єю із осіб

в гуртожитку, де займає одну 
неприватизовану кімнату № 
житловою площею кв. м по вул.

На вказаній житловій площі 
гуртожитку залишається проживати 

відмовився від сумісного
поселення.

Жила площа надається
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного
господарського управління
Національного банку України

Надати Лободаєвій Людмилі 
Миколаївні на сім’ю із двох осіб: 
вона, дочка

р.н.,
<зднепрямнаі’ну квартиру № 
жилою площею 24,40 кв. метрів 
в м. Києві по вул. Анни 
Ахматової, із зняттям
з квартирного обліку її та дочки. 
Видати ордер.

На квартирному обліку 
залишити сина. Облікову справу 
за передати до відділу
обліку та розподілу житлової 
площі районної
в місті Києві державної 
адміністрації (за адресою: 
м. Київ,

23. Пуленко Едуард
Володимирович працює

банку України

на

Департаменту 
Національного 
з

Перебуває 
обліку один в 
Києва з 
підставах.

Проживає та зареєстрований

квартирному 
районі м. 

на загальних

Надати Пуленку Едуарду 
Володимировичу однокімнатну 
квартиру № жилою площею 
21,10 кв. метрів в м. Києві по вул. 
Анни Ахматової,
з урахуванням приватизованої 
площі, із зняттям його 
з квартирного обліку. Видати 
ордер.
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в
приватизованій квартирі № жилою 
площею кв. метрів за адресою: м.
Київ, і

Зазначена квартира належить

в рівних долях на підставі 
свідоцтва пре право власності на 
житло від

На вказаній житловій площі 
залишається проживати осіб:

Жила площа надається
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного
господарського управління
Національного банку України

24. Дідашко Катерина 
Григорівна t Національного
банку України.

Перебуває на квартирному 
обліку сім’єю із осіб

року народження, 
року народження) в 
районі м. Києва з 

на загальних підставах. 
Проживає та зареєстрована разом 

з сім’єю із осіб
'4 ! в

приватизованій квартирі № жилою 
площею кв. метрів по вул.

Зазначена квартира належить
в

рівних долях на підставі свідоцтва про 
право власності на житло від

Надати Дідашко Катерині 
Григорівні на сім’ю із двох осіб: 
вона, чоловік

однокімнатну 
квартиру № жилою площею
15,60 кв. метрів в м. Києві по вул. 
Радунська, з урахуванням
приватизованої площі
за попереднім місцем реєстрації, 
із зняттям з квартирного обліку 
усієї родини. Видати ордер.
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На вказаній житловій площі 
залишається проживати

і який відмовився від
сумісного поселення.

Жила площа надається
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного
господарського управління
Національного банку України

25. Воробей Валерій Іванович 
працює на посаді 

Департаменту
Національного банку

України з
Перебуває на 

обліку сім’єю із

народження, 
народження) в 
м.Києва з

квартирному
осіб

року 
року 

районі 
на загальних

підставах.
Проживає та зареєстрований

разом з сім’єю із осіб
в приватній 

квартирі № житловою 
площею кв. метрів по вул.

Зазначена квартира належить
на

підставі свідоцтва про власність від

Надати Воробею Валерію 
Івановичу на сім’ю із трьох осіб: 
він, дружина

дочка

дадеидаятну квартиру №
жилою площею 34,80 кв. метрів 
в м. Києві по вул. Антонова- 
Овсієнка із зняттям
з квартирного обліку усієї родини. 
Видати ордер.

На вказаній житловій площі 
залишається проживати 
року народження, яка відмовилася від 
сумісного поселення.

Жила площа надається 
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від
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ПАТ «Холдингова компанія 
«Київміськбуд»» до Г оловного
господарського управління
Національного банку України

26. Тиртичник Володимир 
Миколайович
Національного банку України.

Перебуває на квартирному 
обліку сім’єю із осіб

[Я ■ К у
народження, в

районі м. Києва з 
за списком позачерговиків

(кат чоія пільги:

Проживає та зареєстрований
разом з сім’єю із осіб

народження, року
народження, в
приватній квартирі
№ житловою площею 40,30 кв. м 
по просп.

Зазначена квартира належить 
(довідка видана 

жит юво-будівельі і и, і кооперативом

На вказаній житловій площі 
залишається проживати особи:

, які
відмовилися від сумісного поселення.

Жила площа надається
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного
господарського управління
Національного банку України

Надати Тиртичнику
Володимиру Миколайовичу на 
сім’ю із двох осіб: він, дружина

однокімнатну квартиру № 
жилою площею 24,70 кв. метрів 
в м. Києві, по вул. Анни 
Ахматової, із зняттям
з квартирного обліку усієї родини. 
Видати ордер.
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27. Батир В’ячеслав
Володимирович працює на посаді

Центрального 
сховища Національного банку України 
з року.

Перебуває на квартирному 
обліку сім’єю із осіб

року народження, 
ооку народження) 

в * районі м. Києва з
на загальних підставах.

Проживає та зареєстрований 
разом з сім’єю із осіб

в
приватизованій квартирі № жилою 
площею кв. метрів
по вул.

Зазначена квартира належить

рівних долях 
на підставі свідоцтва про право 
власності на житло від

На вказаній житловій площі 
залишається проживати осіб:

к ' які
відмовилися від сумісного поселення.

Жила площа надається
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного 
господарського управління
Національного банку України

Надати Батирю В’ячеславу 
Володимировичу на сім’ю із двох 
осіб: він, дружина

однокімнатну 
квартиру № жилою площею
19,00 кв. метрів в м. Києві по 
вул. Радунська, з урахуванням 
приватизованої площі
за попереднім місцем реєстрації, 
із зняттям його та дружини
з квартирного обліку. Видати 
ордер.

На квартирному обліку 
залишити

Облікову справу
за № передати до відділу
обліку та розподілу житлової 
площі районної
в місті Києві державної
адміністрації (за адресою: 
м. Київ, вул.

28. Сергеева Валентина 
Тимофіївна Національного
банку України.

Перебуває на квартирному
обліку сім’єю із осіб

Надати Сергеєвій Валентині 
Тимофіївні на сім’ю із TPbQx Осіб: 
озоца s чоловік

, онука
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року
народження) в районі м.
Києва з за списком
першочерговиків (категорія пільги:

Проживає та зареєстрована разом 
з сім’єю із осіб

в
приватизованій квартирі 

№ жилою площею кв. метрів
по

Зазначена квартира належить

в рівних долях на підставі 
свідоцтва про право власності на 
житло ВІД ‘

На вказаній житловій площі 
залишається проживати

Жила площа надається
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного 
господарського управління
Національного банку України

29. Єрмоленко Олексій Павлович 
працює на посаді
Центрального сховища Національного 
банку України з рс 'у.

Перебуває на квартирному 
обліку сім’єю із

року народження, 
року народження,

в районі м. Києва
з за списком позачерговиків
(категорія пільги:

Проживає та зареєстрований 
разом з сім’єю із

в
приватизованій квартирі

р.н., однокімнатну квартиру 
№ жилою площею
15,70 кв. метрів в м. Києві 
по вул. Радунська, з
урахуванням приватизованої
площі за попереднім місцем 
реєстрації, із зняттям
з квартирного обліку усієї родини. 
Видати ордер.

Надати Єрмоленку Олексію 
Павловичу на сім’ю із трьох осіб: 
він, дочка

р.н., дочка

р.н., двокімнатну квартиру 
№ жилою площею
35,80 кв. метрів в м. Києві пс 
вул. Лісківська, з урахуваннял 
приватизованої плош
за попереднім місцем реєстраці" 
із зняттям з квартирного облік 
усієї родини. Видати ордер.

\



№ жилою площею кв. метрів
по вул.

Зазначена квартира належить

на підставі
свідоцтва про право власності на 
житло від

на підставі свідоцтва про 
право на спадщину від

На вказаній житловій площі 
залишається проживати

які
відмовилися від сумісного поселення.

Жила площа надається
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Головного
господарського управління
Національного банку України
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ЗО. Шалаев Олександр
Сергійович працює

Національного 
банку України року.

Перебуває на квартирному
обліку сім’єю із Л

року народження, 
в районі м.

Києва з за списком
позачерговиків (категорія пільги:

Проживає та зареєстрований
разом з сім’єю із осіб

в
приватизованій квартирі № жилою
площею кв. метрів за адресою: м. 
Київ, вул.

Зазначена квартира належить
в рівних долях 

на підставі свідоцтва про право

Надати Шалаеву Олександру 
Сергійовичу на сім’ю із чотирьох 
осіб: він, дружина 

син
р.н.,

р.н., однокімнатну квартиру 
№ жилою площею
24,30 кв. метрів в м. Києві, по 
вул. А. Ахматової,
з урахуванням приватизованої 
площі за попереднім місцем 
реєстрації, із зняттям з 
квартирного обліку усієї родини. 
Видати ордер.
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власності на житло від

зареєстрована і проживає за 
вищезазначеною адресою з року
(довідка форма № 3 від N9
4), попереднє місце реєстраціїза
адресою: м. Київ, вул. , кв.
№ , де л участь у
приватизації цієї квартири.

Жила площа надається
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного
господарського управління
Національного банку України

31. Люлько Віктор Іванович 
Національного банку

України.
Перебуває на квартирному 

обліку сім’єю із осіб
в районі м.

Києва з за списком
позачерговиків (категорія пільги:

Надати Люльку Віктору 
Івановичу на сім’ю із двох осіб: 
він, дружина

двокімнатну 
квартиру № жилою площею
28,00 кв. метрів в м. Києві по 
вул. Антонова-Овсієнка, із
зняттям з квартирного обліку усієї 
родини. Видати ордер.

зареєстрований
осіб

Проживає та 
разом з сім’єю із

року народження, 
року народження,

в неприватизованій 
квартирі № жилою 

площею кв. метрів по вул.

Згідно з медичним висновком від
не може

проживати в одній кімнаті з членами 
своєї сім’ї.

Жила площа надається 
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому - передачівід
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ПАТ «Холдингова компанія 
«Київміськбуд»» до Г оловного
господарського управління
Національного банку України

32. Юрченко Сергій
Анатолійович працює на посаді

Департаменту 
Національного банку 

України з року.
Перебуває на квартирному 

обліку сім’єю із осіб (
року народження, 

року народження) в 
районі м. Києва з 11.07.2005 на 
загальних підставах.

Проживає та зареєстрований 
разом з сім’єю із осіб (

в
неприватизованій квартирі № 
жилою площею . кв. метрів за
адресою: м. Київ, вул.

На вказаній житловій площі 
залишається проживати осіб:

Жила площа надається
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного
господарського управління
Національного банку України

Надати Юрченку Сергію 
Анатолійовичу на сім’ю із трьох 
осіб: він, дочка

р.н., син
р.н.,

двокімнатну квартиру № 
жилою площею 35,20 кв. метрів 
в м. Києві по вул. Хорольська, 
із зняттям з квартирного обліку 
усієї родини. Видати ордер.

33. Грабовський Ярослав 
Миколайович * працює на посаді

Національного банку 
України по м. Києву і Київській 
області з року.

Перебуває на квартирному 
обліку сім’єю із осіб (

Надати Грабовському
Ярославу Миколайовичу на сім’ю 
із чотирьох осіб: він, дружина

син
р.н., дочка 

р.н., трикімнатну квартиру №
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, року народження,
-  року народження,

' .  ̂ В Оболонському районі м. Києва з
13.07.2005 на загальних підставах.

Проживає та зареєстрований
разом з сім’єю із « осіб ( ,

> в
неприватизованій квартирі № 
жилою площею , кв. метрів за 
адресою: м. ' вул.

На вказаній житловій площі 
залишається проживати особи

які
відмовилися від сумісного поселення.

Жила площа надається
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного
господарського управління
Національного банку України

жилою площею 46,50 кв. метрів 
в м. Києві по вул. Антонова- 
Овсієнка, із зняттям
з квартирного обліку усієї родини. 
Видати ордер.

34. Коршун Віталій Федорович 
працює на посаді

Національного банку України
з року.

Перебуває на квартирному
обліку сім’єю із осіб (

-  ~ року
народження, -  року
народження, -
року народження, ,  ̂ в

районі м. Києва з 
на загальних підставах.

Проживає та зареєстрований 
разом з сім’єю із осіб ( ,

Надати Коршуну Віталію 
Федоровичу на сім’ю із трьох осіб: 
він, дочка

р.н., дочка
р.н.,

двокімнатну квартиру № 
жилою площею 38,30 кв. метрів 
в м. Києві по вул. Харківське 
шосе, із зняттям з квартирного 
обліку усієї родини. Видати ордер.

) в
неприватизованій квартирі №
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жилою площею кв. метрів за
адресою: м. Київ,
вул. *-■ •

На вказаній житловій площі 
залишається проживати особи:

які відмовилися від сумісного 
поселення.

Жила площа надається
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного
господарського управління
Національного банку України
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35. Данько Олег Анатолійович 
працює на посаді 
Департаменту

Національного банку
України з

Перебуває 
обліку сім’єю

народження, 
народження, 
народження) в 
Києва з 
першочерговиків

року, 
на квартирному 

із осіб
року 
року 
року 

районі м. 
за списком 

(категорія пільги:

Надати Даньку Олегу 
Анатолійовичу на сім’ю із п’яти 
осіб: він, дружина

дочка
р.н.,
р.н.,

р.н., трикімнатну квартиру 
№ жилою площею 49,70 кв. 
метрів в м. Києві, по вул. А. 
Ахматової, із зняттям
з квартирного обліку усієї родини. 
Видати ордер.

Проживає та 
разом з сім’єю із

зареєстрований
осіб

приватній квартирі № 
жилою площею кв. метрів за

адресою: м. Київ, просп.
Зазначена квартира належить 

на підставі договору 
дарування квартири від

На вказаній житловій площі 
залишається проживати

Жила площа надається



працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія 
«Київміськбуд»» до Г оловного
господарського управління
Національного банку України

36. Соломка Катерина Іванівна 
працює

Департаменту
Національного банку Україниз 

року.
Перебуває на квартирному 

обліку сім’єю із осіб
року народження, 

року народження, 
року народження, року
народження, року
народження) в районі м.
Києва з на загальних
підставах.

Проживає та зареєстрована разом 
з сім’єю із осіб

в приватній
квартирі № жилою площею 
кв. метрів за адресою: м. Київ, вул.

Надати Соломці Катерині 
Іванівні однокімнатну квартиру 
№ жилою площею 15,90 кв. 
метрів в м. Києві по вул. 
Радунська, з урахуванням
приватизованої площі
за попереднім місцем реєстрації, 
із зняттям її з квартирного обліку. 
Видати ордер.

На квартирному обліку 
залишити осіб:

Облікову справу 
за № передати до відділу
обліку та розподілу житлової 
площі районної
в місті Києві державної
адміністрації (за адресою: 
м. Київ, вул.

Зазначена квартира належить
на

підставі договору купівлі-продажу від 
року.

На вказаній житловій площі 
залишається проживати осіб:

які відмовилися від 
сумісного поселення.

За попереднім місцем реєстрації 
(проживання) за адресою: м. Київ,

кв. № родина 
у складі осіб

року народження, року
народження) приймала участь у
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приватизації цієї квартири.
Жила площа надається 

працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому - передачівід 
ПАТ «Холдингова компанія 
«Київміськбуд»» до Г оловного
господарського управління
Національного банку України

37. Яковенко Олександр
Петрович працює на посаді

Національного банку України
з

Перебуває на квартирному 
обліку сім’єю із осіб ( ,

року народження) 
в Подільському районі м. Києва з 

на загальних підставах
Проживає та зареєстрований 

разом з сім’єю із осіб (

в - неприватизованій
квартирі № жилою площею 
кв. метрів за адресою: м. Київ, просп.

На вказаній житловій площі 
залишається проживати особи:

Жила площа надається
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного
господарського управління
Національного банку України від

Надати Яковенку
Олександру Петровичу на сім’ю 
із трьох осіб: він, дружина

f* ' *

, син
р.н.,

двокімнатну квартиру № 
жилою площею 34,80 кв. метрів 
в м. Києві, по вул. Хорольській,

. із зняттям з квартирного обліку 
усієї родини. Видати ордер.

38. Потапенко
Володрімирівна

Департаменту

Ольга Надати Потапенко Ользі
працює Володимирівні на сім’ю із двох 

осіб: вона,
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Національного банку
України з

Перебуває 
обліку сім’єю із

народження, 
народження) в 
Києва з

Аоку. 
на квартирному 

осіб
року 
року 

районі м. 
за списком

першочерговиків (категорія пільги:

Проживає та зареєстрована разом 
з сім’єю із осіб

в
приватизованій квартирі № жилою 
площею кв. метрів за адресою: м. 
Київ, просп.

Зазначена квартира належить

в рівних долях на підставі 
свідоцтва про право власності на 
житло від

На вказаній житловій площі 
залишається проживати особи:

які відмовилися від 
сумісного поселення.

Жила площа надається
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного 
господарського управління
Національного банку України

однокімнатну квартиру № 
жилою площею 18,90 кв. метрів 
в м. Києві по вул. Антонова- 
Овсієнка, з урахуванням
приватизованої площі
за попереднім місцем реєстрації, 
із зняттям її та чоловіка
з квартирного 
ордер.

На
залишити

обліку. Видати

облікуквартирному 
особи:

Облікову справу 
за № передати до відділу
обліку та розподілу житлової 
площі районної
в місті Києві державної
адміністрації (за адресою: 
м. Київ, вул.

)•

39. Калашнікова Тетяна 
Леонідівна працює на посаді

Департаменту

Національного банку України
з року.

Перебуває на квартирному
обліку сім’єю із осіб (

року

Надати Калашніковій Тетяні 
Леонідівні на сім’ю із трьох осіб: 
вона, чоловік

, дочка
р.н.,

двокімнатну квартиру № 
жилою площею 28,20 кв. метрів 
по вул. Антонова-Овсієнка, 
з урахуванням приватизованої
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народження) в районі м.
Києва з на загальних
підставах.

Проживає та зареєстрована разом 
з сім’єю із осіб ( , .,

) в
приватизованій квартирі 

№ жилою площею
кв. метрів за адресою: м. Київ, 

просп. ,
Зазначена квартира належить 

. її
та в рівних долях на підставі
свідоцтва про право власності на 
житло від

На вказаній житловій площі 
залишається проживати особи:

площі за попереднім місцем
реєстрації, із зняттям
з квартирного обліку усієї родини. 
Видати ордер.

Жила площа надається
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного
господарського управління
Національного банку України

40. Платонов Геннадій Єгорович 
працює з та

Департаменту 
діяльності Національного банку 
України року.

Перебуває на квартирному 
обліку сім’єю із осіб ( ,

, -  року народження,
року народження, 

року народження) в 
районі м. Києва з 

на загальних підставах.
Проживає та зареєстрований 

разом з сім’єю із осіб (
в

приватизованій

Надати Платонову Геннадію 
Єгоровичу на сім’ю із двох осіб: 
він, дружина

, однокімнатну квартиру 
№ жилою площею
18,70 кв. метрів по вул.

, з урахуванням
приватизованої площі
за попереднім місцем реєстрації, 
із зняттям його та дружини 
з квартирного обліку. Видати 
ордер.

На квартирному обліку
залишити особи:

Облікову справу за 
№ передати до відділу
обліку та розподілу житлової
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квартирі № жилою площею
кв. метрів за адресою: м. Київ,

просп.
Зазначена квартира належить

в рівних долях на підставі 
свідоцтва про право власності на 
житло від

На вказаній житловій площі 
залишається проживати особи:

які відмовилися від 
сумісного поселення.

Жила площа надається
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного
господарського управління
Національного банку України

площі районної
в місті Києві державної 
адміністрації (за адресою: 
м. Київ, вул.

)•

41. Кумейко Вячеслав 
Миколайович
Національного банку України.

Перебуває на квартирному 
обліку сім’єю із осіб (

року народження) в 
районі м. Києва з 

на загальних підставах. 
Проживає та зареєстрований 

разом з сім’єю із осіб в
приватному будинку № в якому
займають одну кімнату жилою площею 

кв. метрів по вул.
Зазначена кімната належить

на підставі
договору дарування часток
житлового будинку від

На вказаній житловій площі 
залишається проживати який
відмовився від сумісного поселення з

Жила площа надається 
працівнику Національного банку

Надати Кумейку Вячеславу 
Миколайовичу однокімнатну 
квартиру № жилою площею
18,70 кв. метрів в м. Києві 
по вул. Антонова-Овсієнка, із 
зняттям з квартирного обліку усієї 
родини. Видати ордер.
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України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія 
«Київміськбуд»» до Г оловного
господарського управління
Національного банку України 

)■

42. Яловенко Віктор Іванович 
працює на посаді

Національного банку України з 
року.

Перебуває на квартирному 
обліку сім’єю із осіб (

, -  року народження)
в районі м. Києва з

x-id загальних підставах.
Проживає та зареєстрований 

разом з сім’єю із осіб ( ,
> t }

) в
неприватизованій 

квартирі № жилою площею
кв. метрів за адресою: 

м. Київ, вул.
На вказаній житловій площі 

залишається проживати особи:
5

, який відмовився 
від сумісного поселення.

Жила площа надається
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Головного
господарського управління
Національного банку України

)•

Надати Яловенку Віктору 
Івановичу на сім’ю із осіб:
він, дружина

, однокімнатну
квартиру № жилою площею
24,40 кв. метрів в м. Києві по 
вул. Анни Ахматової, 
із зняттям з квартирного обліку 
усієї родини. Видати ордер.

43. Василець Людмила Василівна 
Національного банку

Надати Василець Людмилі 
Василівні на сім’ю із дєоу осіб:
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України.
Перебуває на квартирному

обліку сім’єю із осіб (
року народження, року

народження, ) в
районі м. Києва з 

. за списком позачерговиків 
(категорія пільги:

Проживає та зареєстрована разом 
з сім’єю із осіб (

) в
приватизованій квартирі № жилою 
площею • кв. метрів по просп.

Зазначена квартира належить

в рівних долях на підставі 
свідоцтва про право власності на 
житло від

На вказаній житловій площі 
залишається проживати особи:

які відмовилися від 
сумісного поселення.

Жила площа надається
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного 
господарського управління
Національного банку України

44. Руденко Анатолій Петрович 
працює 
Департаменту
Національного банку України з 

року.
Перебуває • на квартирному 

обліку сім’єю із осіб (
року

народження) в районі м.
Києва з на загальних
підставах.

вона, син
р.н., однокімнатну квартиру 

№ жилою площею 19,00 кв. 
метрів вм. Києві по 
вул. Радунська, з урахуванням 
приватизованої площі
за попереднім місцем реєстрації, 
із зняттям з квартирного обліку 
усієї родини. Видати ордер.

Надати Руденку Анатолію 
Петровичу на сім’ю із трьох осіб: 
він, дружина

дочка
р.н.,

двокімнатну квартиру № 
жилою площею 35,40 кв. метрів в 
м. Києві по вул. Лісківська, 
із зняттям з квартирного обліку 
усієї родини. Видати ордер.
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Проживає та зареєстрований 
разом з сім’єю із осіб (

в
неприватизованій 

квартирі № жилою площею
кв. метрів за адресою: м. Київ,

вул.
На вказаній житловій площі 

залишається проживати
Жила площа надається

працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного
господарського управління
Національного банку України

)•

45. Барановський Михайло 
Васильович працює

Національного банку України з

Перебуває на квартирному 
обліку сім’єю із осіб (

в районі м.
Києва з на загальних
підставах.

Проживає та зареєстрований 
разом з ім’єю із зсіб (

року народження,
\ в

приватній квартирі
№ жилою площею , кв. метрів
за адресою: м. Київ, просп.

> *
Зазначена квартира належить 

на підставі договору дарування 
квартири від

На вказаній житловій площі 
залишається проживати особи:

Жила площа надається

Надати Барановському
Михайлу Васильовичу на сім’ю 
із двох осіб: він, дружина

)
однокімнатну квартиру № 
жилою площею 22,70 кв. метрів 
в м. Києві, по вул. А. Ахматової, 

із зняттям з квартирного обліку 
усієї родини. Видати ордер.
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працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія 
«Київміськбуд»» до Г оловного
господарського управління
Національного банку України 

)•

46. Данілін Юрій Вікторович 
Національного банку

України.
Перебуває на квартирному 

обліку сім’єю із зсіб ( ,
року

народження, )
в районі м. Києва з

на загальних підставах. 
Проживає та зареєстрований 

разом з сім’єю із осіб ( ,
) в

приватизованій квартирі № жилою 
площею кв. метрів по вул.

Надати Даніліну Юрію
Вікторовичу на сім’ю із двох о^'б: 
він, дружина

однокімнатну 
квартиру № жилою площею
18,80 кв. метрів по вул. Антонова- 
Овсієнка, з урахуванням
приватизованої площі
за попереднім місцем реєстрації, 
із зняттям з квартирного обліку 
усієї родини. Видати ордер.

Зазначена квартира належить
. та

рівних долях на підставі
свідоцтва про право власності на 
житло від

На вказаній житловій площі 
залишається проживати особи:

та які відмовилися від
сумісного поселення.

Жила площа надається
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому — передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного 
господарського управління
Національного банку України

47. Кочубей Лариса Петрівна Надати Кочубей Ларисі
Петрівні однокімнатну квартиру
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банку У країни з

Перебуває на квартирному
обліку сім’єю із осіб (

року 
року 

районі м. 
на загальних

народження, 
народження) в 
Києва з 
підставах.

Проживає та зареєстрована разом 
з сім’єю із осіб (

) в
приватизованій 

квартирі № , жилою площею
кв. метрів по

просп.
Зазначена квартира належить

№ жилою площею
18,80 кв. метрів в м. Києві 
по вул. Антонова-Овсієнка, з 
урахуванням приватизованої
площі за попереднім місцем 
реєстрації, із зняттям її з 
квартирного обліку. Видати ордер.

На квартирному обліку 
залишити особи:

, , Облікову
справу за № передати
до відділу обліку та розподілу 
житлової площі 
районної в місті Києві держ авної 
адміністрації (за адресою:

в рівних
долях на підставі свідоцтва про право 
власності на житло від

На вказаній житловій площі 
залишається проживати особи:

, які
відмовилися від сумісного поселення.

Жила площа надається
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного
господарського управління
Наніоияпьного банку України

48. Карпала Валентина
Олександрівна
Національного банку України.

Перебуває на квартирному
обліку сім’єю із осіб (

року народження, 
-  року народження, ,

) в ' районі
м. Києва з за списком

Надати Карпалій Валентині 
Олександрівні на сім’ю із трьох 
осіб: вона, син

р.н.,
дружина сина

р.н., двокімнатну 
квартиру № жилою площею
35,90 кв. метрів вм. Києві
по вул Лісківська, із зняттям
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позачерговиків (категорія пільги:
г* •

Проживає та зареєстрована разом 
з із осіб (

и '
в

приватній квартирі № жилою
площею кв. метрів по вул.

;
Зазначена квартира належить 

року народження на 
підставі договору дарування квартири 
від

На вказаній житловій площі 
залишається проживати особи:

, які відмовилися від 
сумісного поселення.

року народження
працює
Національного банку України.

Жила площа надається
працівнику Національного банку 
України по черзі згідно з контрольним 
списком (акт прийому -  передачі від 
ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд»» до Г оловного
господарського управління
Національного банку України

з квартирного обліку усієї родини. 
Видати ордер.

Керівник апарату О. Донець


