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ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННЛ В MICTI КИ€ВI

ДЕРЖАВНЛ ЛДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

17,08.2022
J\9 225

Про розгляд звернення об'еднання
спiввласникiв багатоквартирного
булинку Л! 3 на вул. М. Омеляновича-
Павленка <Лiтератор> щодо
здiйснення його утримання через cBoi
органи управлiння

вiдповiдно до Законiв Украiни <про об'еднання спiввласникiв
багатоквартирного будинку>, <Про особливостi здiйснення права власностi

у багатоквартирному булинку>, постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 20 квiтня 20lб року Ns 301 (зi змiнами) <Про затвердження Порядку
списання з балансу багатоквартирних будинкiв>, рiшення КиТвськоi MicbKoi

ради вiд 02 грулня 20l0 року ]ф 284/5096 <Про питання комунмьноI власностi
територiальноi громади MicTa Киева>, розпорядження виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoT державноi адмiнiстраuii) Bi.t 3 l сiчня
2011 року М l21 <Про реалiзацiю районними в MicTi Киевi державними
адмiнiстрацiями окремих повноважень), розпорядження виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoT державноI алм iH ic,l,pauii)
вiд l0 грудня 2010 року Jф ll12 <Про питання органiзаuiТ управлiнtrя
районами в MicTi Кисвi> (зi змiнами та доповненнями), враховуtочи лист
.Щепартаменту комунальноi власностi MicTa Киева вiд 18 лилня 20 13 року
J\! 0б2l12ll38-7Q70, з метою реалiзацii зверненrrя об'сднання спiввласникiв
багатоквартирного булинку <Лiтератор> вiд 20 липня 2022 року ,га

протокольного рiltrення загальних зборiв об'еднання спiввriасникiв
багатоквартирного будинку <Лiтератор> вiд 27 грудня 202l року, в межах
повноважень Печерськоi районноi в MicTi Кисвi державноТ алмiнiстрачii:

1. Задовольнити звернення об'еднання спiввласникiв багатоквар,гирного
булинку Ng 3 на вул. М. омеляновича-Павлеtrка <Лiтератор> вiд 20 липня
2022 року про здiйснення його утриtr{ання через своТ органи управлiння.|.л
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2. Комунальному пiдприемству <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Печерського району MicTa Кисва>:

2.|. Надати до вiддiлу з питань майна комуна.ltьноТ власностi

розподiльчий баланс площ житлового будинку Ns 3 на вул. М. Омеляновича-
Павленка iз зазначенням груп, HoMepiB, площ примiщень та технiчну
документацiю на них.

2.2. ,.Щовести до вiдома оСББ кЛiтератор), що нежитловi примiщення в

булинку Ns 3 на вул. М. Омеляновича-Павленка першого поверху лiт. <А>

групи примiщень N9 35 (з Nз 1 по Ns 15) загальною площею 176,9 кв, м та
нежитловi примiщення пiдвального поверху лiт. <А> групи примiщень N9 З4
(з Nэ 1 по Nч 5) загЕrльною площею 95,0 кв. м е об'ектами комунальноi
власностi територiаrrьноi громади MicTa киева, ресстраuiйнi номери об,сктiв
нерухомого майна у .щержавному peecTpi речових прав на нерухоме майно та

реестру прав власностi на нерухоме майно 2бl4б46980000 та 26l7667980000
та перебувають на балансовому утриманнi комунального пiдприсмства
<Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду Печерського району м,

Киевa>.
2.3. Пiсля виконання пункту 2.1 перелати технiчну документацiю на

хитловий будинок Ns 3 на вул. М. омеляновича-Павленка об'сднанню

спiввласникiв багатоквартирного будинку кЛiтератор) для здiйснення його

утриманнJI через своi органИ управлiння, пiсля чого, припинити надання

послуг з утримання булинку,
2.4. Копiю акту передачi технiчноi документацii на житловий булинок

N9 3 на вул. м. омеляновича-Павленка об'сднанню спiввласникiв
багатоквартирного будинку <лiтератор) надати до вiддiлу з питань майна

комунальноi власностi та Управлiння житлово-комун€rльного господарства

та будiвництва Печерськоi районноi в MicTi Кисвi державноi алмiнiстрачii.

3. Вiддiлу з питань майна комунальноi власностi, пiсля виконання

пункту 2 цього розпорядження, здiйснити органiзачiйно-правовi заходи, щодо

внесення змiп до рiшення Киiвськоi MicbKoi ради вiд 02 грулня 2010 року
Ns 28415096 <Про питання комунальноi власностi територiальноi громади MicTa

Киева>> та розпорядження виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi рали
(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiд 10 грудня 2010 року JФ l l12
<про питання органiзачiт управлiння районами в MicTi Кисвi>.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти

на першогО заступника головИ Печерськоi районноi в MicTi Кисвi державноi

адмiнiстрацii.
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Виконувач обов'язкiв голо Анатолiй КоРЖ
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