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дЕснянськА рдйоннА в MICTI ки€вI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

а8. ф a,oaN

про закрiпrlення на правi господарського вlдання майна
комуна-гlьноi власностi територiальноi громади MicTa Киева,
що передано до сфери управлiння !еснянськоi районно'i
в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацiТ

Вiдгrовiдно дО Закону Украiгlи кПро пriсцевi лержавнi алмiнiстрацji>, рiшеttняlКиiвськоi' MicbKoT Ради вiд |5 грудня )О l l ро*у Nч 844/7080 ,,Про впоpядкуваI{ня
прийrt;lття майна до комуIlаlльноi власностi територiальноi.роruо" MicTa Кисва,
передачi його у володiннrl та корL{стування, передачi ло сфери управлiнrtя
райоrrниХ в MicTi Киевi дер)кашrих адиiпiстрацiй-, закрiплення майна на правiгосподарського вiдаtlня або оперативного управлlнrIя) (зi зплiнами),
розпорядження BllкoнaBllot,o органу Киl'вськоi' MicbKo[ ради (Киiвськоi шlicbKoi'
ДеРЖаВНОi аДПliНiСТРаuii) вiд l0 грудня 20I0 року J\b r liz кпро питання
органiзацi[ управлiння районап{и в MicTi Киевi> (зi змirrами), враховуючи листкомуIrального пiдприемства кКеруюча компанiя з обслугооуоurr*r" житлового
фОНДУ f{еСнянського раЙоrlу гчl. Киева> вiд 25 серпн я 2O2l року Nь 46_з0б7 талист коNlунчtльIlого пiдприепtстI]а <Ватутiнськiнвестбуд> вiд 30 серпня 202I рокуN,r l02149-]62,,

I. Зацэiпити на гrравi господарського вiдання за комунальниl\,I
пiдприемстI]оN,I кВатутiнськiнвестбУдu басейни-охолод)кува.li, якi ttzшелсать докомуtrалЬноi BlractTocTi територiальноi' г.ромадИ MicTa Ки€ва, що передано досфери угlравлiння /[есняlrсько[ palioHHoi. в MicTi Кисвi o.pn uunoi адrчliнiс.граrrii.та
в1.1значити його балаtнсоут.риNtуваtlем 
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4. Контроль за влlкоllчlнняI\
голови /{еснянськоi po;lonnJi "Т'"л|;:""'ОffiНi"Т;,Нiil'i#;.j:i.iН;
О. Плясецького

В.о: го.llови
Iрина АЛСКССЁjНКО

адреса приллiщення

Bv.r. онорс де ьr-п"йБ Ба."йп-охБ.-йiй
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