]
rдЕснянськА

рдйоннА в MIсTI ки€вI

ДЕРЖАВНА АДNIIНIСТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕНIIЯ

-t6.

м 34{

об А,о4/

вiдання
Про закрiплення на правi господарського
власностi
нежитлового примiщення комунальноi
передано
територiальноi громади MicTa Киева, що
в MicTi
до сфери у.rрuurr'iоня Щеснянськоi районноi
Киев-i л.р*uu"оi адмiнiстраuii
адмiнiстрацii>,
ВiдповiДно дО ЗаконУ Украiни кПро мiсцевi державнi
вiд 15 грудня 2011 р:Y
вiдповiдно до рiшення Киiвськоi MicbKoi рали
майна до комунальноi власностl
Ns 844/7080 кПро впорядкування прийняття
та

передачi його у володiння
puuninrru районних в MicTi Киевi

майна на правi господарського вiдання
ми та доповненнями), розпорядження
жавноi адмiнiстрацii вiд 30 сiчня 2015
року N9 48 кПро закрiплення

на

правl

пiдприемством кКеруlоча компанi
,.Щесrtянського

рйону м. Киева>

враховуIочи лист

районноi

Mai
Управлiння соцiаль

в MicTi киевi державноi адмiнiстрачii вiд 2|,04,2021

року

ДiТей Та
}ф 10225-8l3, звернення tденrру соцiально-психолОГiЧНОi РеабiЛiТаЦii
MicTa Киева
молодi з функчiоr-urr"*" обr.*еннями ,.Щеснянського району

45-52, лист комунчlльного пiдприемства кКеруюча
м, Киева>
компанiя з обслуговування житлового фонлу ,щеснянського району

вjд

21!4j02l року Ns

вiд 02.06 ,2O2l року ]ф 46-2076:

господарського вiданrrя за I-{eHTpoM
з функч'о"ч1_:лlу]
соцiальrtо_tlсихологi.lноi реабiлiтачii дiтей та молодi
IIежитлове примlщення
обмеженняIuи .Щеснянського району MicTa Кисва
Киева, що передано до
комунzlлъноi власностi територiальноi громади MicTa
Киевi державноi адмiнiстраlrii
сфери
.Щесняrr.о*оf рuйонноi в MicTi

1. Закрiпити на правi

управлiння

та визначити його батансоутриNtувачеN(

:

примtщення
1

станом на 0l .06.2021

вид об'екгу

адреса

Ns

нежитловrrri
Закревського булинок
вул.

Миколи,3

Нех<итлове примiщення вбудоване в

неж.итловий будlrнок-захисна споруда
цивlл ьного захисту' (сховища)

площа,
кв.м.

гtервiсна

залишкова

BapTicTb,

BapTicTb,

l177,7

грн
568964,4з

2029|9,84

гDн

249,5

2. Унести змiни у додаток 2 <перелiк нежитлових булiвель, нежитлових
примiщень у житлових будинках, примiщень у нежитлових будiвлях, споруд,
об'ектiв, що вiднесенi до сфери управлiння Щеснянськоi
районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii та закрiплюються на правi господарського вiддання за
комуналъним пiдприемством кКеруючu *оr.ruriя з обслу.о"рu""" житлового
фоrrду .Щеснянського району м, Киева> до розпорядження Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii вiд 30 сiчня 2Ol5 року }{ъ 48
кпро закрiгшlення на правi господарського вiдання за комунальним
пiдприемством <керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду
!еснянського району м, Киева> майнаl> (зi змiнами та доповненнями), u aurъ

позицiю 188 додатка 2 до розпорядження викJIючити.

3. Комунальному

пiдприспlству <керуюча компанiя

з

обслуговування

житловогО фонду ,.Щеснянського району м. Кисва> спiльно з
Щентром
соцiально-психологiчноi реабiлiтачii дiтей та молодi з
функцiональними
обмеженнями ,Щеснянського району MicTa Киева забезпеiити здiйснення
органiзацiйно-правових заходiв щодо приймання-передачi нежитлового
примiщення, 3азначеногО В пункгi 1 цьогЬ
розпорядження та надати акт
приймання-передачi до ,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
державно[

адмiнiстрацii.

4. Контроль за виконанtuIN{ цього розпорядженIUI покJIасти на заступника
голови !еснянськоi р?йп,- - в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

М, Загуменного.
Голова

!митро PATHIKOB

