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СЬКА РДЙОННА В MICTI КИ€ВI
РЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про внесення змiн до iнформацiйних карток адмiнiстративних
послуг, якi надаютъся вiддiлом приватизацii
держu"rЬ.о
житлового фонду та
ння ОСББ Управлiння житловокомунаJIьного госпо
lеснянськоi районноi в MicTi Кисвi
державноТ адмiнi

Вiдповiдно до
cTaTTi 8 Закону У
порядок передачi к
власнiсть громадян,
комунаJIьного госпо
заресстроване в Mi
J\Ъ |09l17404, роз
(Киiвськоi мiськоi
uПро визнання так
виконавчого органу

адмiнiстрацii)>:
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Внести
затверджених р
адмiнiстрацii вiд 19 ли
та технологiчних
приватизацii державн
житлово-комунаJIьно
державноi адмiнiстрац
MicTi Кисвi державноi
1.1
Позицiю
адмiнiстративних посл
<Видача свiдоцтва про
про право власностi
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акону УкраТни кПро мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,
iни кпро адмiнiстративнi послуги)), Положення про
р (будинкiв), жилих примiщень у гуртожитках у
0рджене наказом MiHicTepcTBa з питань житлово1рства УкраiЪи
..вiд l б грудня 2009 року J\ъ з96,
icTepcTBi юстицiТ
Украiни 29 сiчня zor б року за
виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi
'.дження
ради
жавноi адмiнiстрацii) вiд 02 лютого 2017
м
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ми, що втратили чиннiсть, окремих року
розпоряджень
Киiвськоi MicbKoT рuд, (КиiвськоТ MicbKoi
державноТ

iнформацiйних карток адмiнiстративних послуг,
нням !еснянськоi районноi в MicTi Кисвi
державноi
ня 20lб року J\l'g 413 <Про затвердження iнформацiйних
эк адмiнiстративних послуг, якi надаються вiддiлом

го житлового фоrrду та створення осББ Управлiння

господарства !еснянськоТ
районноТ в MicTi Киевi
iu (в редакцii розпорядження Щеснянськоi
районноi в
;мiнiстрацii вiд 22 травня 2Ol9 року Nч 275), TaKi змiни:
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РОЗДiЛУ <Iнформацiя

про центр

надання

в iнформацiйних картках адмiнiсrраrи""оТ послуги

tpaBo власностi на житло>, <Видача
дублiката свiдоцтва
житло)), <<Внесення змiн до свiдоцтва про
право
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власн(
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на жит

держа
ржавного житло
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<Видача довiдки про участь/неучасть
фонду> викласти в такiй редакцii:

при ватизацiТ

Телефон/фак l (довiдки), Call- I_{eHTp: (044) 202-60-З8 (39);
адреса елект] )oнHoi пошти
та
веб-са
центру Email : cnap_desnrda@kmda.gov.ua
надання адм нiстративних
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1.2. Позицiю 7 роздiлу <нормативнi акти, якими
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цання адмiнiстрат
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ево власностi на ж
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вноi послуги)) в iнформацiйних картках адмiнiстративЕ
iстративноi
:оцтва про праВо власнОстi на житло)), <<Видачаа дублiката
лУблiка
власностi на житло>, <Внесення змiн до свiдоцтва
п1
цоцтва про
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м. Загуменного.
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