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1. Комунальному пiдприемству <Керуюча компанiя з обслуговування
:1З:::." фонду Щеснянського району ,.'kr.""n у встановленому порядкувирtцити питання щодо:

l:l. ПеРеДаЧi житлового будинку з елементами
чпцi Миколи Закревською, Цi-Д у Д..r""."*оrуспiвьтасникiв багаюкварrгирною будинку <Ьакi'евською +Za>.

1.2. Списання з ба.l
вулицiмиколrr"-оЪйlХYоТ-Т],Ё:L?iНfr 

;аеЛеМ€НТаМИблаюустроюна

1.3. Створенrя r<омiсiй дrя приймання-передачi житлового будинку зелементами блаюустрою та йоrо 
".r""ur,*." 

згiдно з пiдrryнюами t.t, "i.Z 
ц"оюпytlкry.

2, Комiсiям, що зазначенi в гrуrкгi l.З. гryнкry l цьою розпорядження:

ядку органiзаrдiйно-правовi заходи щодо
ПiДПРиемства <Керуюча компанiя з
янського району м. Киево> житлового

ицi Миколи Закревською 47-А в MicTi
д{анню спiвшlасникiв багаюкваргирною

коптуrальноТ влrасностi териrорiально' $:il;*ffi il#T'fiffJ#lЖ:шtасностi на якID( не зареестровано).

риймання-передачi, складених вiдповiдно
женнJI, надати до Управлiння житлово-
районноi в MicTi Киевi державноi

районноi в MicTi Киевi державноi алпriнiffiхомунальноi 
шtасностi !еснянськоi

. .3. Вiл,цiлу з питань майна кошrуна.цьноi власно
MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацii" ,оiИ.-tиr' ор
щодо внесення змiн до вiдповiдних aKTiB Киiвськоi
органу Киiвськоi мiськоi ради (КиТвськоi Micb
!Ъснянськот p"torroi? ri.Ti кисвi дерrка BHoi #"fl'JЁii|oT 
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блаюустрою
районi об'еднанню

4. Контроль за виконанFIям цьоlю
гоJIови !еснянськоi par-toHHoi в Micr.i
розподiлом обов'язкiв.

В. о. голови

розпорядження покласти на заступника
кисвi державноi адмiнiстрацii зiiдrло з
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