
ДЕСНЯНСЬКА РЛЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

d,6, оr. ала/ Ng d4|
Про закрiгшеrпrя на правi оперативного

управлiння майна по вуллпli Радунськiй,7-Б у
.Щеснянському районi MicTa Киева' передzlного

до сфери управлirпя ,Щеснянськоi районноi в
MicTi Киевi держазноi адмiнiстрацii

Вйповiдно до cTaTTi 137 Господарського кодексу Украiни, Закону YKpaiIM
<Про MicueBi лержавнi алмiнiстрачii)>, рiшення Киiвськоi MicbKoi ради вй 15

грудш 2011 року Ns 844/7080 <Про впорядкуваrпrя прrлlняття Mafoia до
комуна.,чьноi власностi терrл:горiальноi громади MicTa Киева, передачi його у
володirпц та користувtlшul, передачi до сфери угrравлirпrя райоtшпо< в MicTi Кисвi
держtlвшо( адлiнiстрацiй, закрiплення майна на правi госполарського вiданrrя
або оператrшного управлiншI), розпорядкеннJI викон!lвчого оргд{у Киiвськоi
MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрачii) вй 22 квiтня 202l року
Ns 934 <Про передачу булш*су та irшrого майпtа, що € комунtшьною власнiстю
TeplTгopia.llbHoi громади MicTa Киев4 на вулицi Радунськiй, 7-Б у .Щеснянському
районi MicTa Кисва ло сфери управлirшя ,Щеснянськоi райошrоi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii>> :

1. Прlйrяги ло сфери управлiт*rя .Щеснянськоi райоrпrоi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii будrшrок та iшце Mafuio, що е комунальною власнiстю
терrтгорiа.льноi громад.r MicTa Кисв4 на вуллпti Радунськiй, 7-Б у .Щссrrянському
районi MicTa Кисва, згiдно з додатком.

2. Закрiпlтги Mafoio, зазначене у гryrшсгi l rього розrrорядкення, на правi
оперативного управлirпrя за Управлir*rям освiти .Щеснянськоi районноi в MicTi
Киевi державноi адмiнiстршlii.

З. Управлiнrrю освiти .Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi
алмiнiсцачii спiльно з комунаJtьним пiдприсмством з IтиTaHb булiвнишгва
житловI4х будшпсiв кЖИТЛОIНВЕСТБУД-УКБ> здiйсtшти в

устilновленому порядку приiшлаlпrя-передачу мйн4 зzlзначеного у гryнкгi 1

tього розпорядкенrul, та надати акг прldмаrпrя-передачi до Деснянськоi



2

райоIflrоi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii.

4, Коrгроль за викOнilннЯм 
.цьогO_рOзпорядження покJIасти на першOгозастytlника голови згiдrо7 _..оrrп пi пом обов'язк]iв_

В.о. голови IршrаАЛСКСССНКО
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