
РОЗПОРШЖЕННЯ

l1po закрiплення на правl t,осподарськ()г() t}lдання

майна KoMyHaJlbHoT власностi т,ериторiальнtll громали

MicTa Киева, що передано до сфери управлiння
.Д,есt-lяноькоТ районноI в MicTi Кисвi дерiкавно1

адмiнiстрацii'

Вiдпtlвiдlrо /1о [-clcгrtl;,tapcbKo1,o кодексч УкраТни,,3акону УкllаТни

<<[1рО мiсцевi itepiKaBHi itлrvlHic,l^}xlrtii>>. рirllеНня I(иТвсЬкrlf пlict,KoT ради вiд l5

,.руо,,о 20ll р()ку N: lt4.1/7()8() (([l1ltr вгrоl)r1,11куRа}lliя ltllийня,ггя майttа ilo

к()I\4\,t]i}пьноТ B:racbrtlcl,i гe1llr,гclllia-ltblli-li 1,1)()I\4il/tи мiс,га Kll( Ba, ltelle;la,ti йсlгtl r"

Bc1.1tojtittttrl ],а к()рИс,Iуl}аt-ltlя, lle[)e1,1atll ;Ц() с(lери уlIl)аl}Jlltlttя райtlнl{их t} мiс,гi

ltиt:вi /lерх(аt}l{их a,,t,rlirlicTpartiii. ,з;tкllitlJlеtI}lя плаtйtlа lra IlpaBl госtlодарськоI,о

вitlангlя абсl оtlератиt}1-1ого _чtIравJIlt,ll]я)) (зi ЗьlittttМИ), ВРаХОt}УЮЧlt ;rИОТ

кО]\,lуНаJlьного lllдI,1рисi\,Iсr,вtt <<..Jеrri,г>> /{ccti,lllcbK()t,o рrtйонноl-t,l MlcTa Кисва

вiд 0l груrrня uo)t року N,l 52-з62 та JIист коN,lYIlаJlьtlого пiдп1,1испlст,ва

KitepyKl.ra к()мпаttiя з обсrrУгоI]ув?i}{Ня )к}tтлоtsого фонлУ ДеснянськоI,о patioHy

м. KltcBa>> вiд l9 травrrя 2022 року NЬ 46-ti4l :

l. ЗакрiплrтИ на прzrвi господарського Rlд.iiнllя ,за кON,I},нzulьни]\4

пi,ltприс.tчtстЕiом <<Зенi,г> /_[есня нськ()г() р:tйtrнч Nl . l{исва llежиl,лL\ве

приI\4lltl.ення (Ili.lBill). .lllO llepe]lat{t1 ,](() сфсри ,ultllaB;tiHHll /{еснянськtlТ

раi.iонгrtlТ в мiс,гi Ки,. Bi ,l1ер>кlttlгttri а;tмiнiсграцri ,I,lt Rрl,}}]аltlи],и йtu,tl

бш а нсоу tJ) l,t Nl )/ tril 
t| е м,
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2. Комунальному пiдприсмству <керуюча компанiя з обслуговування

житлового фонду !ъснянського району м. Киева> спiльно з комунzrльним

пiдприемством kieHiT> Щеснянського району м. Кисва забезпечити здiйснення

органiзачiйно-правових заходiв Iцодо приймання-передачi нехситлового

.,i"rir."ня t|пiдвалу), зазНаченогО в пунктi l цьогО розпоряДження та надати

акт приймання-перелачi до flеснянськоТ райсlнноТ в MicTi Киевi дерrкавноi

адмiнiстрацiТ.

3. Внести змiни до додатку 2 дсl розпорядхtе1-1ня Щеснянськоi райснноТ в

MicT.i кисвi ойrпuuпui адмiнiстраrriТ вiл 30 СiЧНЯ 20l5 РОКУ J\'9 48 КПРО

закрiплення на правi господарського вiдання за комунчlJIьним пiдприсмством

кКеруюча кс)мпанiя з обслуговування )китлового фонлу .Щеснянського району

м. Киева>> плайна> (зi змiнами), виклавши позицiю 12 в такiй релакчii:

((

3 755 769,06з "782 788,98нежитлова
будiвля

вул. Матеюкц l5

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покдасти на заступника

голови Щеснянськоi районноТ в MicTi Кисвi дер}I(авноТ адмiнiстрашiI

о. Плясецького.

Щмитро PATHIKOB
Голова


