
дЕснянськА рдйоннА в MICTI ки€вI
ДЕP)КАВНА АДМIНIСТРАЦtЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

}Гs

IIро списання з балансу комун€tльного гriдприемства <Керуюча компанiя З

обслуговування житлового фонду,Щеснянського району м. Киева)) жИТлового

буzrинку на вул. Оноре де Бальзака, 4-А та передачi в управлiння об'еДнаННЮ

спiввласrtикiв багатоквартирFIого булинку <Бальзака 4А>

Riдповiдrrо до законiв Украiни <Про об'сднання спiввласникtв

багатоквартирного будинку>>, <fIро особливостi здiйсненttя права власностi у
бага,гоквартирному будинку>>, Порядку списання з балансу багатокварТИрНИх

будинкiв, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 20 квiтня

20|6 року ]ф 301, рiшення Киiвськоi MicbKoT ради вiд 15 грулня 2011 року
N9 844/7080 <Про впорядкування прийняття майна до комунальноi власностi

територiальноi громади MicTa Кисва, rrередачi його у володiння та користування,
передачi до сфери управлiння районних в MicTi Кисвi державних адмiнiстраrliй,

закрiпленняl майна на правi господарського вiдання або опера'гивного

управ.пiгrня> (зi змiнами), розпорядх(ень виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT

ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiд l 0 Iрудня 2010 року N'r 1 l l 2

uПро питанI{я органiзацiТ управлiння районами в MicTi Кисвi> (зi змiнами та

доповнеrtнями) вiд 31 сiчt-tя 20l 1 року J\Ъ 12l <I1po реа.lIiзацirо районttими в MicTi

Itиевi державними адмiнiс,грацiями окремих повноважень)), розпорядя(ення

Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiТ вiд З0 сiчня 20|54

року J\'9 48 пПро закрiплення на правi господарського вiдання за комун€uIьниМ

пiдприсмством <Керуюча компанiя з обслуговування }китловог'о фоrдУ
f[еснянського району м. Кисва>>, враховуючи зверненНя голови правлiнНя

об'сднання спiввласникiв багатоквартирIIого булинку <<Бальзака 4А> вiд 1З

липня 2022 року ЛЪ 14107-07l22:

1. Комунальному пiдllрисмств1l ((К.руюча компанiя з обслуговуванl{я

житлового фоrrду ,.Щеснянського райоrrу м. Киева)) у встановленому поряДкУ

вирiulити IrитаI{ня щодо :



2

1.1. Створення комiсiй для приймання-передачi житлового будинку на
вулицi Оноре де Бальзака, 4-А у !еснянському районi MicTa Кисва та перелачi
йогО В управлiннЯ об'еднаннЯ спiввласникiВ багатокВартирного булинку
<Бальзака 4А> за винятком квартир та нежитлових примiщень комунальноТ
власностi територiальноi |ромади MicTa Киева (у тому числi право власностi яких
не зареестровано);

|.2. Передачi житлового булинку на вулицi Оноре де Бальзака, 4-А у
щеснянському районi MicTa Киева та передачi його в управлiння об'еднання
спiввласНикiв багатоквартИрногО булинкУ <Бальзака 4А>;

1.3. Надання копiй акту про списання, акту приймання-передачi до
Управлiння житлово-комунального господарства !еснянськоТ районноТ в MicTi
киевi державноi адмiнiстрачiт та вiддiлу з питань майна комунальнот власностi
Щеснянськоi районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii.

2. Вiддiлу з питань майна комунальноi власностi ЩеснянськоТ районноi
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii здiйснити органiзацiйно-правовi заходи
щодо внесення змiн до вiдповiдних akTiB Киiвськоi Micbkoi Ради виконавчого
органу КиiвськоI мiськоi Ради (китвськот MicbkoT державноi адмiнiстрацii) та
ЩеснянсЬкоТ районноi в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацii.

з. Контроль' за виконанням цього розпорядження покласти на
заступникiв голови Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрачiТ
згiдно з розподiлом обов'язкiв.

Голова Щмитро PATHIKOB


