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Про внесення змiн до розпорядження .Щесrrянськоi районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii вiд 30 сiчня 2015 року Nч 48 кПро закрiплення на
правi господарського вiдання за комунаJIьним пiдприемством <Керуtоча
компанiя з обслуговування жIlтлового фонду ,Щеснянського району
м. Киева>i майно>

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстраlдii>,

рiшення Киiвськоi MicbKoi рали вiл 02.|2.20|0 .}ф 284/5096 <Про питанttя
комунальноi власностi MicTa Киева> (зi змiнами), розпорядженIIя .Щеснянськоi
райоrrноi в MicTi Кисвi дерrкавноi адлriнiстрацii вiд 16.|2.20|5 J\l 707 <Про
внесенItя змirI до розпорядження f]еснянськоi районпоi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii вiд 30.01.2015 ЛЬ 48 кПро закрiплення на правi господарського
вiдаllня за коI!{унапьним пiдприемством <Керуtоча компанiя з обслуговування
житлового фонду.ЩесняIIського району м. Кисва> майна>:

l. Унести у додаток 2 <Перелiк нежитловI4х будiвель, нежитлових
примiщень у х(LIтлових будlлrrках, приtчIiщень у IIежи глових булiвлях, споруд,
об'сктiв, що вiднесенi ло сфери управ;lilrня .Щеснянськоi paйorrrloT в MicTi Кисвi
деряtавноi алмiнiстрачii та закрiплtоються lta правi господарського вiддаltllя за
комуIl€}льниI\л пiдприсмством <Керуюча компанiя з обслуговуваlrtrя житлового
фонду l]еснянського pailoHy м. KttcBa> до розпорядх(ення .ЩеснянсысоТ райоIrноi в
MicTi Киевi державноi адмirriстрацii вiд 30 сiчня 2015 року ЛЪ 48 <Про закlriплеrlrrя
rta правi господарського вiдаIrня за комун€Lпьним пi,lцrриемством <Ксруюча
компанiя з обслуговуваltIlя житJIового фоlrду [еснянського району м. Киева>
маина)) TaKl змlни:

позицiIо 1 88 додатка llo розпорядження викJIасти у IIаступнiii редакцii:
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3. KoMyHanbHoMy пiдприемству (Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду .Щеснянського району м. Киева> здiйснити в установленому
порядку органiзачiйно-Irравовi заходи щодо peecTpaltii права власностi
територiальноi громади mticTa Киева на нерухоме майно, що визначено в пунктi l
цього розпорядження.

4. Контроль за виконаtIням цього розпорядження покласти на заступника
голови .Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii В. Сюра.

В. о. голови ина АЛСКСССНКо


