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Ваш запит на гryблiчну iнформацiю вiд 28.11.2019 Ng 5l08 щодо кiлькостi
житлових примiщень державноi i KoMyHa.llbHoi власностi, що були збудованi або
придбанi коштом державного або мiсцевого бюджетiв з 2010 року i якi були
приватизованi на пiдставi Закону Украiни кПро приватизацiю державного
житлового фондр, та виявлення фактiв приватизацii державного житлового
фонду два i бiльше разiв одними i тими ж особами,в Подiльськiй районнiй в
MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii уважно розглянуто та опрацьовано.

Вiдповiдно до розпорядження виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi ради
(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiд 31.01.20l1 N9 121 <Про

реалiзацiю районними в MicTi Киевi державними> адмiнiстрацiями окремих
повноважень> районнi в MicTi Киевi державнi адмiнiстрацii здiйснюють наданнrI
житла, вiдповiдно до законодавства, в порядку розподiлу департаментом
будiвництва та житлового забезпечення виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi
ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii). Все житло для наданЕrI
черговикам квартирного облiку районних в MicTi Киевi державних адмiнiстрацii
надходить викJIючно з департаменту житлового забезпечення Киiвськоi MicbKoi
державЕоi адмiнiстрацii.

Повiдомляемо, що вiд ,Щепартаменту будiвництва та житлового
забезпечення виконавчого органу Киiвськоi MicbkoТ ради (киiъськоi Micbkoi
державноi адмiнiстрацii) до району було передано 8l квартира, а саме: у 2010 -
9 квартир, у 201 1 - 14 квартир, у 2012-З квартирIl, 2013 -4 квартири, у 20|4 - 4
квартири, у 201 5 - 0 квартир, 2016 - 2 квартири, у 20|7 - 5 квартир, у 201 8 - 4
квартири, у 2019 - 36 квартир.r--l
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в межах lсомпетенцii та покладених повноважень повiдомлясмо, що
Подiльська раЙонна в MicTi Киевi державIlа адмiнiстрацiя не володiе
iнформацiею про джерела фiнансування переданоi житловоi площi.
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Вiдповiдно до пунктУ 5 cTaTTi 5 Закону Украiни <Про приватизацiю
державного житлового фондр кожний |ромадянин Украiъи мае право
приватизуваТи займане ним житло безоплатно в межах номiнальноi BapiocTi
житлового чеку або з частковою доплатою один рЕlз.

згiдно до cTaTTi З цього Закону безоплатна передача житла здiйснюеться
в розрахунку 21,0 кв. м. загальноi площi ва кожного наймача та додатково l0,0
кв. м. на сiм'ю.

Вiдповiдно до рiшення Констиryцiйного суду УкраiЪи вiд 10.06.2010 рокуприватизацiя загальноi площi в кiлькох квартирах (булинках) державного
житлового фонду в межах встановленоi caHiTapHoi норми та нойiнальноi
BapTocTi житлового чека Ее е повторною.

Iнформацiя щодо кiлькостi виявлених фактiв приватизацii державного
житлового фонду два i бiльше разiв одними i тими ж особами або ix близькими
родичами в Подiльськiй районнiй в MicTi Кисвi державнiй адмiнiстрацii
вiдсутня.

З повагою

Керiвник апарату олекс андр ОКАТIЙ
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