
 
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

30.03.2012 р.                                                                         №122           

 

Про прийняття  на баланс 

комунального підприємства по 

утриманню житлового господарства 

Дніпровського району  міста Києва житлового 

будинку по вул. Червоноткацькій, 16. 

Керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації», 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської  ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 20.10.2008 №1439 «Про будівництво 

жилого будинку на вул. Червоноткацькій, 16 у Дніпровському районі» (зі 

змінами та доповненнями) та з метою належного утримання, ефективної 

експлуатації та забезпечення населення житлово-комунальними послугами: 

1. Комунальному підприємству по утриманню житлового господарства 

Дніпровського району міста Києва: 

1.1 Прийняти на баланс від комунального підприємства з утримання та 

експлуатації житлового фонду спеціального призначення 

«Спецжитлофонд» виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) житловий будинок по вул. 

Червоноткацькій, 16 до 01.04.2012 року. 

1.2 Передати житловий будинок по вул. Червоноткацькій, 16 на утримання 

та обслуговування дочірньому підприємству «Україна житло-сервіс» до 

01.04.2012 року. 

2. Дочірньому підприємству «Україна житло-сервіс»: 

2.1 Прийняти з 01.04.2012 року на утримання та експлуатаційне 

обслуговування житловий будинок по вул. Червоноткацькій, 16. 

2.2 Укласти з власниками  (наймачами)   квартир будинку  договори про 

надання послуг  з  утримання  будинку  та прибудинкової території у 

відповідності до чинного законодавства. 



3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Україна житло-сервіс»: 

3.1 Укласти договори на комунальні послуги для населення  з  

підприємствами - надавачами відповідних комунальних послуг. 

3.2 Укласти  договори з власниками  (наймачами) квартир будинку на  

надання комунальних послуг у відповідності до чинного законодавства. 

4. Взяти до відома, що дебіторська та кредиторська заборгованості за товари, 

роботи та послуги, а також заборгованість за житлово-комунальні послуги 

мешканців будинку станом на 01.04.2012 року залишається за 

комунальним підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду 

спеціального призначення «Спецжитлофонд» виконавчого органу 

Київської міської ради  (Київської міської державної адміністрації). 

5. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього розпорядження 

на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

6.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної    

адміністрації Кравченка С. О. 

 

 

 

 

 

 

Голова       О. Шевчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


