
РЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

о7. 08. A.Dal

РОЗПОРЯДЖЕНIIЯ

х,ЦJ3

про внесення змiн до Складу робочоi групи з розгляду

раи ну M,icTa Киева

питань щодо виявлення фактiв використання не за
призначенняМ кщртир (дiяльностi TaI( званих
<хостелiв>) в

.Щеснянського
,рних житлових будинках

ВiдповiДно дО ЗаконУ УкраIнИ uПрО мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>,
розпорядження Виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиiвськоТ MicbKoi
державноТ адмiнiqтрацii) вiд 31 сiчня 2OI1 року ]ф 121 пПро реалiзацiю
районними в MicTi Киевi державними адмiнiстрацiями окремих повноважень))
(iз змiнами та допgвненнями) та у зв'язку iз кадровими змiнами:

очоi групи з розгляду питань щодо
призначенням квартир (дiяльностi так
х житлових будинках .Щеснянського

зпорядженням .ЩеснянськоТ районноТ в
28 листопада 2О|9 року М 691 <Про
у питань щодо виявлення фактiв
ир (дiяльностi так званих (хостелiв>) в

.Щеснянського району MicTa Кисва>,
€ться.

2. KoHTpon" ]u виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови .Щеснянсь{оi районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii
М. Заryменного.

кщртир

Голова !митро PATHIKOB



робочоi групи з роз
квартир (дiял

ЗАГУМЕННИЙ
микола Васильович

рогАтюк
Юрiй Петрович

ЖУКОВСЬКА
Яна Володимирiвна

ЗАХАРЧЕНКО
ната-гliя Василiвна

люБАрЕць
Катерина Вiталiiвна

СИНЕЛЬНИК
Геннадiй .Щмитрович

представник ,Щесня
MicTi Киевi (за

представник.Щ
згодою).

В. о. начальника Уп
житлово-ком господарства Людмила ЛУКАШЕВИЧ

ЗА,ГВЕРДЖЕНО
Розпорядження .Щеснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii вiд
28 листопада20|9 року ]ф б91
(в редакцii розпорядження .ЩеснянськоI
районноТ в MicTi Кисвi державноi

Склад
питань щодо виявлення фактiв використання не за призначенням

так званих <хостелiв>>) в багатоквартирних житлових будинках
.Щеснянського району MicTa Киева

застуtIник голови .Щеснянськоi рйонноi в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацii;

начальник Управлiння
господарства !еснянськоi
державноi а,дмiнiстрацii;

головний спецiалiст
,Щеснянськоi районноi в
адмiнiстрачii;

житлово-комунального
районноi в MicTi Кисвi

юридичного вiддiлу
MicTi Киевi державноi

заступник начальника вiддiлу житлово-
комунального господарства Управлiння житлово-
комунального господарства,Щеснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстршдii;

головний спецiшliст вiддiлу культурно-мистецькоi
дiяльностi, туризму та охорони культурноi
спадщини Управлiння культури .Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii;

головний iнженер комунального пiдприемства
<Керуюча компанiя з обслуговув:lння житлового

фонду,Щеснянського району м. Киево;

управлiння полiцii Головного управлiння Нацiональноi полiцii в

податковоi iнспекцii у .Щеснянському районi ГУ ДФС у м, Кисвi (за


