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кПро спворення Ko.,uicii' по спuсанню
з бапансу эюumловоzо буduнку М б3
на вулuцi Двmозавоdськiй>

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про rкитлово-комунаlыti tlос-,tvt,и>: ЗакоtIr
Украiни кПро особливостi здiйснення права BltacllocTi r, баt,аr оквар,|,ирllо\t\
будинку>; постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 20.04.20 lб Nч 3() l Kl Iptl
затвердженЕя порядку списаншl з бLlанс}, баt,а,гоквар,l l tpl l tx бl.tttIIKirl,
розпорядженЕя Оболонськоi районноi в lt. Кисвi ;lepataBlloI lt]trlittictpittlil' tri_t
21.01.20l9 Nл 21 <Про списання з балансу комуIItuIьiIого пi.,tllptl(,\lc,I lril ulicllr ttl,tlt
компанiя з обслуговування житлового фонд}, Oбo;ttlHcbKoI,tl paiicltt1 rr. Kttt Blt.,
житлового булинку Ns 63 на ву.;Iиui Автозаводськiй ,га ttереJачi iiot,tl в r rIpatr.tillгlя
ТОВ кЖИТЛО-СЕРВIС ГРУП) (код СДРПОУ ЗЗ7З95'77).
t

-

НАКАЗУlо:
1. Утворити комiсiю по списанню

з балансу жиl,JlоI]ого бl;tиrrк1 Nl 63 tta rrl.rtrlti

Автозаводськiй у MicTi Кисвi, у HacтyttHoMy cKlta;li:
Руденко Марина BiKTopiBHa - виконувач обов'язкiв засl,чIIника дирек lopa ,t
економiчних питань КП <Керуюча компанiя з обслуговуваtll Iя )liлгl,.,Iо Bo1,o фон-r1
Оболонського району м. Киева> - голова KoMicii
. Кукурудза Петро Iванович _ головtlий iHxtettcp KI [ <KcpvKl,llt Ktlrtltlrtliя l
обслуговування житлового фонлу Обо"rогtського райtllt1 ll. Kltt Itll,, - ,t.tctt t,.tlrticii.
. Банiт Володимир Юрiйович - заступlIик директора К[[ кКерr,кlча Krlltttltltiя t
обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Кисltа> - члеtt KolliciT:
. Руденко Марина BiKTopiBHa - головrtий бухгаrr,гср КП <Ксрr,кlча KtltlttittIiя t
обслуговуванttя житлового фонлу Оболоrrського paГtotlv lt. Kttr ttlt,, - ,l-rctt tttlrticii':
о Якiбчук олег Васильович - начaulьник вiд:iltч tорIlJичl|()I tl зuбс ltIc,lctllIя ttt

.

управлiння нежитловим фондом КП <Керуюча компанiя з обс.,tvI,овr,tlанttя
жIлтлового фонду Оболонського раЙону

N{.

Кисва>) - чitен KoMiciT:

.

КВаШа Олена Леонiдiвна - tlача_ltьник обсл1,1,ов1 tt1,1ttT ,,li-tt,trtltti _5()7 |ill
<Керуюча компанiя з обслуговування житловогtl фоll.t1 ()б()-I()llсl,к\lI (t pilii(lll\
м. Киева> - член KoMicii;
r Мiрошник Андрiй Володимирович - директор 'I'OB кЖI,1 ljIO-CI]P|]I('
ГРУП>;
о Пономаренко Володимир Михайлович - t,оjtовtlий ilutceHcp I'()l} кЖll l . |()CEPBIC ГРУПD.

2.

KoMiciT провести огляд технiчного стану }(ит,qOвоI,о бl.tltltt..1 _\'l 6] ltlt
вулицi АвтозаводськiЙ та за результатами огляду скJtас,ги aKI оI,.lя.(} ilitl l"IOt]()I ()
будинку.
TepMiH: 20.02.20 l 9 року

3.

За

результатами роботи KoMiciT. скласти ак,г про сtlисtll{lIя
багатоквартирного житлового будинку Jф 63 на в1,.rицi ABrotaBcl_tcl,Kiii з Cra_lattcr
КП <Керуюча компанiя з обслуговування ж}lт.гIового фон;t1, ()бо,l tll tct, t;tl trl pltйt,llr
м. ки€ва).
TepMiH: 20.03.20 l 9 року

4.

Нача,rьнику вiдлiлу юридичного забезпечення та r,ltpaB.titrllя
нежитловим фондом (визначити) здiйснити орган iзацiй tlo-t tpaBoB i tax().tll llt(),l()
виJIвлення квартир та нежитлових примiщень Kttllv на.l1,Itt ll' lt,lltclttlc t i
територiмьноТ громади MicTa Киева (у тому числi. право власнос t i lta якi tlc
зареесrровано).
TepMiH: 20.02.20 l 9 року

5.

Головi KoMicii надати акги, зазIIачеIIi у lrl,rrK,Ii 2-3 tlbtlltl ttаказrл ll1l
погодження головi Оболонськоi районноi в MicTi Кисвi .ltep;ttaBHоT a,,trrirric-lpartii' ,lil
на затвердженЕя дирекгора комунrшьного пiдприсrtсrва кКср1 K1,1lt Ktlrtlluttiя t
обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Ки€ва).
TepMiH: 20.03.2019 року

6,

Нача,rьнику обслуговуючоi дiльницi - 507 Kl I <KepyKl.ra K()\ttlalllrl ,]
обслуговування житлового фонду Оболонськоl,о райоIrу пt, Kltclзa> з,,tiiictltltlt
заходи по iнформуванню (зокрема розмiщення повiломjlсIIь tta irrфtlprrartiiirrllx
стендах у будинку) спiввласникiв жи1-1овоl r.l ril,ttlttK.r -\i 6.i l1.1 lJ\.i,lll,
Автозаводськiй про:
6.1. Прийнятгя розпорядження Оболоttськоi paйortlttli' в rt. Kltr lli .,lcprliillill()l'
адмiнiстрацii вiд 21.01.20l9 Ns 2l <Про списання з баrtансу Ko}{yHzl.jl bl I() l,()

пiдприсмства <Керуюча компанiя з обс.;tу,гtlв1 Bat tя ilill1.1()I]()l () фtlrt.t1
Оболонського району {. Кисва> жи-гjlоI]оt,о б1,.lиlrк1 Л! 6] lla t,r Itttll
-ГОВ (ЖИ
IJI()-CI:l'[]l(' I'PYlI), lil
Автозаводськiй та передачi його в управлiння
I t

здiйснення КП <Керуюча компанiя з обсjl),l,ов),I]аI llя ;,lil] I]I()I]()l tl t|ltltt.tl
Оболонського району м. Киева> органiзацiйно-правових,зцllr,liв tll(l-Kl l l t\ l i l l
I

t

зaвначеного розпорядження.

I

( )

l

I I t , l

TepMiH:

3

1.01.20l9 porg,

6.2.

Списання житлового булинку Nэ 63 на вулицi дв,гозаволськiй з
бмансу комунального пiдприсмства <Керуюча колtпанiя з обс;lr,говr,ва lItlя
житлового фонду Оболонського району
TepMiH: 20.03.20 19 року

пt.

Кисва>.

'7.

Начальнику вiддiлу по обслуговуваtrню комп'к,lt,ерt lих cl]clc\|
розмiстити на офiцiйному веб-сайтi комунального пiлприсус,l,t}а KKepr ltl.tit
компанiя з обсJryговуван}Ul житлового фонду Оболонського райоttY rt. Kt.tt llit>
iнформачiю про:
7,1. Прийняття розпорядження ОболонськоТ районноi в м. Кисвi дер;кавltоi

адмiнiстрацii вiд 21.01.20l9 -I1Ь 2l <Про списання з баtансч ко\,1чна-ц ы lol,()
пiдприемства <Керуюча компанiя з обслуговування )liи-l j l() l]o1,o фоII,t)
Оболонського району 1\{. Кисва> житлового буrrинку N! бj IIа в1 ,lttIti
Автозаводськiй та передачi його в управлiння ТОВ (ЖI,IТЛО-Сl]I)I}iС' I-PУlI,, rlr
здiйснення КП <Керуюча компанiя з обс.,lуl,tlвl,ван ня 7lill 1.1()l]()1,o (ltltl.tl
Оболонського раЙону м. Кисва)> оргаttiзаlliЙ tlo- пра lt(}lзI \ захо,tilt IIl()-L(] tllIK()llilllI1,1
I

зазначеного розпорядження.
TepMiH: 3 l .0 l .20 l9 року
'l

.2.

Списання житлового булинку Ng 63 на вl,лиtti Ав,rозаво:lс

бмансу комун:цьного пiдприемства
житлового фонду Оболонського району
TepMiH: 20.03.20 1 9 року

8.

.Щирекгор

<Керl,юча

l.,tltttlагtiя i

ыtiii

r

(|i(j, l} l lll]\ l}llI1,1!l

лt. Кисва>.

Контроль за виконанняNI цього наказу зlulишаю за

собtrt<l,

,l. Cat

а
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tlr r,

Погоджецо:
Начальник вiллiлу юридичного забезпечеtr IIя
та управлiння нежитловим фондом
(

..,a-2

(), Якiб,rr

rt

з наказопr ознайомленi:
викончвач обов'язкiв застчпника
директора з еконорtiчних питань

ф",

Головний iнженер

М. I'1.tetttrtl
П. К1 rtl рl.rза

е/

М.

Головний бухгалтер

I)1 , tct

t

Ktl

ф
ЗастуrIник директора
Начальник вiддiлу юридltчного забезпечення
та управлiння нежитловим фондом

[]. Бarrir

,-)

Начальник вiддiлу по обслуговуваlI}Iю ко\.rtl'ю,I,срIlи\
Начальник ОД
.Щирекгор

-

507

ТОВ (ЖИТЛО-СЕРВIС ГРУП))

Головний iнженер ТОВ (ЖИТЛО_СЕРВIС I'РУГI)

!о

О. Jlкiб,rr

с-c1.1c,l

c\t

I}. ()l1-1tl,ttl

L). IiBlrtlttr

Д, Mipotltllltrt
[], l ltlt

вiдома:

Нача,тьники вiддiлiв Пiдприспrства

Виконано:
2 примiрники:

у загальний вiддiл - l ;
у вiддiл юридичного забезпеченrrя та управлiння Hc)t(tl,г,loBri \t фон;lоlr -

Вик.: Поливач

н,ы

r,

l

ttl r tlt trc ttttt,

