ДЕСШIНСЬКА РДЙОННА В MICTI КИеВI
ДЕ РЖАВНА АДМIНIС ТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про закрiплення на правi оперативного управлiння
майна комунzlльноi власностi територiальноi громади
MicTa Кисва, що передано до сфери управлiння
.Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноТ
адмiнiстрацii
ВiДпОвiдно до Господарського кодексу УкраiЪи, Закону Украiни пПро
мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, рiшення Киiвськоi MicbKoi ради вiд 15 грулня
20l1 року Nq 844/7080 кПро впорядкування прийняття майна до комунальноi
ВЛасНостi територiальноi громади MicTa Киева, передачi його у володiння та

користування, передачi

до сфери

управлiння районних

в

MicTi Кисвi

Державних адмiнiстрацiй, закрiплення майна на правi господарського вiдання
або оперативного управлiння> (зi змiнами), враховуючи лист Щеснянського
районного у MicTi Киевi IJeHTpy фiзичного здоров'я населення <Спорт для
Bcix> вiд 1б вересня 202l року Jф 2б1, лист Управлiння у справах молодi та
спорту Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстраuii
вiд22 вересня 2021 року J\Ъ 41.01-07/530 та лист комунаJIьного пiдприемства
<Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду .Щеснянського району
м. Киева>> вiд 14 вересня202l року Ns 46-3286:

Закрiпити на правi оперативного управлiння за lеснянським районним
у MicTi Кисвi Щентром фiзичного здоров'я населення <Спорт для Bcix>
спортивнi майданчики комун€tпьноi власностi територiальноi громади MicTa
Киева, що переданi до сфери управлiння .Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi
1.

державноi адмiнiстрацii.
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вид об'скту

просп. Маяковського

Спортивний
майданчик
Спортивний
майданчик

Володимира,72Б
2

станом на J31.08.2021
l.

адреса примiщення

просп. Маяковського
Володимира,72 Б

2.

первiсна BapTicTb, грн

4l

548,93

l5 000.00

к

зilлишкова BapTicTb, грн
27 826.5l
0,00

Комунальному пiдприемству <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фо"ду ,Щеснянського району м. Кисва> спiльно з !еснянським

2

у MicTi Кисвi Щентром фiзичного здоров'я населення кСпорт для
Bciх) забезпечити здiйснення органiзацiйно-правових заходiв щодо
приймаНня-передачi спортивних майданчикiв, зазначених в пунктi 1 цього

районниМ

РОЗПОРЯДЖеНня та надати акт приймання-передачi до

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii.

flеснянськоi районноi

в

З.

ВиЗнати таким, що втратило чиннiсть розпорядження ЩеснянськоТ
раЙонноi в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрачii вiд 07 лютого 2020 року
М 90 <Про закрiплення на правi господарського вiдання майна (спортивного
маЙданчика) комунальноi власностi територiальноТ громади MicTa Кисва, що
ПеРеДано до сфери управлiння Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноТ
адмiнiстрацii>.

4. У Додатку 2 розпорядження !еснянськоi районноi в MicTi Кисвi

ДержаВноi адмiнiстрачiТ вiд 30 сiчня 2015 року J\Ъ 48 пПро закрiплення на правi
ГОСПоДарського вiдання за комун€rльним пiдприсмством <Керуюча компанiя з
ОбСлУговування житлового фо"ду .Щеснянського району м. Киева> майна>
(зi змiнами), позицiю 244 виключити.

5. КОнтроль

ГОЛОВи Щеснянськоi раЙонноi
О. Плясецького.

Голова

на заступника
державноi адмiнiстрацii

За виконанням LIього розпорядження покласти

в MicTi Киевi
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