
ДЕСНЯНСЪКА РДЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕ РЖАВНА АДМШIС ТРАЦIЯ-

.t8 ro, аюа/ Nэ_6l"{

про затвердження акту приймання-передачi майна

Вiдповiдно до cTaTTi 136.Господарського кодексу Украiни, Закону
J.:*ffi;*fl #TЖi 

Д'р*u""l ,л,iJ.fiацiь,, пйпункту 4.4. пункту 4
ДеРЖавноi адмiнiсrрrr,ii lОi РаДИ (КиiЪськоi MiciKoi
Органiзацil'управл;r,Ъ" р1 ry ЛlЬ 112 ,,Про питання
ОРГаНУ КиiЪсъкоi MicbKoi ЗПОРЯДЖеННЯ виконавчого

жавноi адмiнiстрацii) вiд

громади MicTa Киева -"##;Гi'i"й"#]iНН$
орядження {еснянсъкоi районноТ в MicTi Кисвiд 07 жовтня 2021 року IГч 608 <,Про створенняедачi квартири М ZZi в будинк, М 

'01 
А, на вул.

1, Затвер дити акт приймання передачi майна, що додаетъся.

2, Вiддiлу з питанъ майна комуналъноi власнос i Щеснянськоi районноi в
Hrl.X;;l,T'ё:iH", *Ti 

Н i страцii' здi йсниr" op"u"i r_11g"" - правов i з аходи
КОМПаНiя з обслуговування ж 

lДПРИ€МСТВУ <КеРУюча
МаЙНа, Зzвначеного в пунктi 1 "КОГО РаЙОНУ М. Киева>

розпоряджЕннrI

з. Контроль виконанням--Y^^дrчJrD Jc. ,,лкUflанням цього розпорядження покласти на

;#;J;*:Х;ЪЁ: {еснянськоi районноi в MicTi кие"i й;;;;оI адмiнiстрацii

Голова
lмитро PATHIKOB



Алексеенко
Iрина МиколаiЪна

рогАтюк
Юрiй Петрович

дятловА
Ольга Германiвна

ромАнюк
Тетяна Григорiвна

дятлЕнко
Олександр Анатолiйович

ярЕмЕнко
ната.гliя Павлiвна

зАхАрчук
олена Володимирiвна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Щеснянсъкоi
районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiсmацii

"iд/,9 ЙТlЭ 202lpoкy Ng йоL
Акт

приймання-передачi

КОМiСiЯ,. У-ТВОРеНа ЗГiДНо листа Нацiона.гlьноi полiцii украiни вiд10,09,2021 J\b lllзOюg/зt-zОit у "lдпо"iдпо- до наказу Нацiоналъноi полiцiiУкраiни вiд 22.0з.2021 Nq .222 ппро-о.rоплатну передачу квартири вKoMyH€rпbITy власнiстъ територiальноТ ЙЬr"д" on. киевuu 
"u роr.rорядженIUI.Щеснянсъкоi в MicTi Киевi. o.fr*u""oi адмiнiстрацii вiд 07 *Ъ"r", 2021року

fr f 3h'i'.""il:',ЁхНъТН";;т:Ж"#*нi-i;Ь;;#i.,,,"й;;;

перший заступник голови .Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi л"р*ч""оi адмiнiстрацii,
голова KoMicii;

нач€шIъник Управлiння житлово-комун€lлъного
господарства,.Щеснянсъкоi 

районноi 
" 

ri.r-i- 
- ^

Киевi державноi 
"дrl"i."рiцiТ;

заступник начальника вiддilry з питанъ майнакомун€rлъноi власностi .Щеснянськоi районноi вMicTi Киевi державноi 4дмiнiстрацii;

та розподfury
районноi в MicTi

трацiТ;

полковник полiцii, заступник директораДепартаменту y.rpu"oi""" майномНацiоналъноТ полiцii. VrQ"r"" начаJIьник
управлiння iнвестицiй та Йухомого майна (зазгодою);
завiдувач сектору облiку осiб, що потребуютьполiпшенrи житлових умов управлiнтtяiнвестицiй та нержомого майна {епартаментуУПРаВЛiННЯ маЙном Нацiонагrънот полiцiтУкраiни (за згодою);

ioy бухгалlтерського
таменту фiнансового

облiку
ю).



адресою: м. КиiЪ, вулиця Заrсревського
ежить до сфери управлiння Нацiональноi
жавноi власностi зi сфери управлiння

полrц11 до комуналъноi власност, oPlaHy управлiння
управлiнrrя .Щеснянськоi районноI в -Y' 5"""а. до сфери

мiнiстрацii.

Комiсiя установила:
до

квартира
Украihи: )

Загалънi вiдомостi:
piK введення в експJryатацiю - 2019;
piK побудови житлового будинку -bOtg;
заг€шъна площа квартири - 92,2 кв. MeTpiB;

ffi:l11чнi"з:,"о" - 4 5, 8 кв. MeTpiB;

Вартiстъ основних фондiв:
первiсна BapTicTb - 2 212 800,00 гривень:

Пропозицii KoMicii:

Разом з об'ектом передаеться документацiя:прор ffi.вЁffi"####ffiffiт.#ffi:"
вiд 16.01.2018 на 2 арк. в 1 прим. '

.Що акта прийманнrl-передачi додаеться:

;:#":iff#::yja:l1,":,1":9 r.зI р_.:9"л прав на нерухоме майно

- технiчний паспорт а квартиру вiд rо.оiЭоi;!;;;;''Ъ;.
Голова KoMicii:

Членп KoMici[:

I.M. Алексс€нко

Ю.П. Рогатюк



О.Г..Щятлова

Т.Г. Романюк

О.А. ,.Щятленко

Н.П. Яременко

О.В. Захарчук

u/2, 202lp.


