
дЕснянськА рдйоннА в MICTI ки€вI
ДЕ РЖАВНА АДМIНIС ТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

i/, Of d,сх;, жd58

Про утворення KoMiciT з обс,гежеtttlя

будiвель та споруд приватноТ форми власностi,

пошкоджених внаслiдок вiйськових дiй,
спричинених з(5ройною агресiсю РосiйськоТ ФедерачiТ

Вiдповiдr{о до постанови Кабiнеr,у MiHicTpiB УкраТни вiд 19 квiтня 2022 року
N9 473 ,<Про затвердження Порядку виконання невiдкладних робiт п{одо лiквiдацiТ

наслiдкiв збрс,йноТ агресiТ РосiйськоТ ФедерацiТ, пов'язаних iз пошкодженням
булiвель та споруд), розпорялження начальника КиТвськоl' MicbKoT вiйськовоi
адмiнiстрацiТ вiд 06 липня 2022 року N9 570 кПро органiзацirо комiсiйих обстежень

булiвель та споруд приватноТ форми в.пасносl,i, пошкоджених внаслiдок

вiйськових дiй, спричинених збройною агресiеrо РосiйськоТ ФедерацiТ>, з MeToIo

фiксачiТ пошкоджень або руйначiТ булiвель та сгrоруд прива,гi{оТ форми власностi,
пошкоджених внаслiдок вiйськових д\й, спричинених збройноrо агресiею
РосiйськоТ ФедцерацiТ:

l, Утвоцlити KoMicito з обсr,сrксllня булiве;rь та сtrоруд tIриватноТ форми
власностi, пошкоджених внаслi/iок вiйськових д|й,

агресiею РосiйськоТ ФедерацiТ (далi - Комiсiя) та

додасться.

сtIричинених збройною

заl,вердити ii скJIад, що

2. KoMiciT, утворенiй зг,iдно з пунктом i t_tього розпорядженIIя керуватись та



забезпечити виконання пiдпунктiв 2.2 2.6 пунк]]у 2 розпорядженняначальника КиТвс алмiнiстрацiТ вiд 06 липня 2022 рокуJф 570 <<ПllО орга еженЬ булiвелЬ та споруд приватноТ
форми влi]сностi лiдок вiйськових дiй, спричинених
збройною агресiсю РосiйськоТ ФелерацiТ>.

з. Контроль за виконанняМ цьоI.о розпоряД)кення покласти назаступника головИ !еснянськоТ районноi в MicTi Кисвi державноТалмiнiстраrtiТ Плясецького О.В.
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головний спецiалiст вiддiлу з питанЦИВiЛЬного захисту l]еснятr."пот районноiв MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii.
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