
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 30.10. 2012   р.                                                                                         №  463 

 

 

Про затвердження передавального акту  

комунального підприємства “Дирекція з  

управління та обслуговування житлового  

та нежитлового фонду” Дніпровської  

районної у м. Києві ради 

 

Відповідно до статті 104, частин першої, другої та четвертої статті 105, статей 

106, 107, 109 Цивільного кодексу України, статей 39, 41 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», на виконання рішення Київської міської ради № 758/6994 від 

01.12.2012 року «Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що 

належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передані 

до сфери управління Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації» та 

розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 

03.03.2012р. № 87 «Про припинення комунального підприємства «Дирекція з 

управління та обслуговування житлового та нежитлового фонду» Дніпровської 

районної у м. Києві ради»: 

1. Затвердити передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей та 

активів комунального підприємства “Дирекція з управління та обслуговування 

житлового та нежитлового фонду” Дніпровської районної у м. Києві ради згідно з 

додатком. 

2. Закріпити на праві господарського відання нежитлову будівлю площею 951,70м
2
 на 

вул. Березняківська, 28 за комунальним підприємством по утриманню житлового 

господарства Дніпровського району м. Києва. 

3. Комісії з припинення комунального підприємства “Дирекція з управління та 

обслуговування житлового та нежитлового фонду” Дніпровської районної у м. Києві 

ради подати до державного реєстратора відповідні документи для внесення до 

Єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи комунального 

підприємства “Дирекція з управління та обслуговування житлового та нежитлового 

фонду” Дніпровської районної у м. Києві ради. 

4. Оприлюднити зміст цього розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської         

районної в місті Києві державної адміністрації. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови  

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом 

обов’язків. 

 

Голова            О. Шевчук 



 

 

 

 

 

 

ПОДАННЯ 

начальник управління житлово-комунального  

господарства           Н.Косар 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 
 

 

 

Першого заступника голови                  С.Кравченко 

 

 

 

 

Заступник голови         О.Дейнега 

 

 

 

 

Начальник фінансового управління                                                              В.Лавров 

 

 

 

 

 Керівник апарату                           А. Павленко 

 

 

 

 

В.о. начальника юридичного відділу          В. Чорний  
 


