
СВЯТО Ш ИН СЬКА РАЙ О Н Н А В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖ А ВН А  АДМ ІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про надання жилого приміщення 
громадянам, які перебувають на 
квартирному обліку у Святошинському 
районі міста Києва

Відповідно до статті 46 Житлового кодексу Української РСР, Закону 
України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи», Правил обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, 
затверджених спільною постановою Ради Міністрів Української РСР та 
Української республіканської Ради профспілок від 11 грудня 1984 року № 470, 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 31 січня 2011 року № 121 «Про реалізацію 
районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень», 
листа Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
29 грудня 2017 року № 056/93-44145/8, акта прийому-передачі житла від 
29 грудня 2017 року № 205 та враховуючи пропозиції громадської комісії з 
житлових питань Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 
від 27 грудня 2019 року (протокол № 32):

1. Надати жиле приміщення громадянинові на
сім’ю з 4 осіб:

~ він, року народження;
-  дружина, року народження;
~ син> року народження;
-  онука, року народження, двокімнатну

квартиру № , жилою площею 35,26 кв. м (загальна площа 64,82 кв. м), у
б у д и н к у  № на провулку в місті Києві, поверх 25.
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Проживає у однокімнатній приватній квартирі № жилою плоигею
18,0 кв. м, у будинку № на вулиці в місті Києві’, де зареєстровано
4 особи (він, дружина, син, онука).

Перебуває на квартирному обліку із сім’єю 4 особи (він, дружина, син 
року народження, онука року народження) у загальній черзі з

16 листопада 1983 року, у списку позачергового забезпечення житлом за 
категорією обліку для потерпілих, у зв’язку з аварією на ЧАЕС (2 кат) з 
19 грудня 1991 року.

З квартирного обліку зняти з урахуванням приватної жилої площі 
13,5 кв. м у квартирі № у будинку № на вулиці в місті Києві.

Облікова справа №

2. Відділу обліку та розподілу житлової площі видати ордер на жиле 
приміщення відповідно до пункту 1 цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з 
розподілом обов’язків.

Виконувач обов’язків голови

Згідно з оригінал  ̂
Начальник відді, 
організації ділов

Оригінал знаходи

Андрій ТРАМБОВЕЦЬКИЙ

Тетяна ЛОЗОВА

^Держадміністрації


