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ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В MiCTi КИСВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
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на виконання доручеЕнJI засryпника керiвника апарату виконавчого

op.urry- к"тu"uкоi ,i"u*bi ради (Киiвськоr MicbKoi державноi адмiнiстрацii)

е. ситнiченка вiд 09.04.20zъ :t rsrc (з) у подiльськiй районнiй в MicTi киевi

державнiй адмiнiстраuii, в межах компетенцii та повноважень, уважно

розглянуто Ваш запит на iнформацiю вiд з0,01,2020 щодо надання копii

розпорядження виконавчо.о орЪu"у Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi

Б;;;i "^мiнiстрацii) "iд 
lo.ti,zolo. ]ф l112 (зi змiнами_ вiл 29,07,2011

й,rззs) та копii акту приймання передачi основних засобiв вiд 30.11,2011.

Нада"мо копiю роrпор"д*"н,I виконавчого органу Киiвськоr MicbKoi

ради (Киi:вськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вlд29,07,2011 JФ 13.39 <Про

ВнесеннязмiнтаДопоВненьДорозпорядженЬВиконаВчогоорганУКиiвськоi
,i."*oi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiд 10,12,2010 Ns 11l2

та вiд 12.05.2011 Ns 715>.

КопiiактУприйманняпередачiосноВнихзасобiввiдЗ0.11.2011У
Подiльськiй рчИЬн"Й в MicTi Кисвi державнiй адмiнiстрацiТ вiдсутнi,

вrд о9 0r а1)

,Щодаток: на4 арк. у l прим.

Керiвник апарату

Руслан lльчснко
надiя жученко 485l8-87

lC/. а/

Наталiя
r е que s l - б б 4 2 9 - 3 3 2 4 1 4 0Ь @do stup. pr аv da, с оm, ua

, Олександр ОКАТИЙ



викоIIАвчиЙ оргАн киiвськоi MIcbKoi рАди

triиiвё-Jкд MlcbKA дЕржАвнл АдмIнIстрАцIя)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

вiд 29.07.2011 р. N 1339

Киiв

про внесення змiн та доповнень до розпоряджень
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (KxiB91Ioi

MicbKoi державноi аiмiнiстрацii) вЦ 10,12,2010 N 1112 та

вiд 12.05.2011 N 715

ВiдповiднодоЗаконуУкраiни,,ПромiсчевесамоВр-.яД}ъаннявУкраiнi,',статей7,11ЗаконУ
;;;i;;;Й-ооrцЪ y*pui"" - мiсто-герой Киiв'(,1_,yly""uo:1l_"1llyl12l""|*liw""
;*;;* киi"сокоТ MicbKoi ради вiд 09.09.20l0 N 7/48l9 "Про пигання органlзацll рравлlння

:;ж;;;,;j;;i к;;;;. ";;'ili"'i.,.p"r"u фiнансiв Украiни вiд l1.05.20l l N з1-084l0-06-

Б;ii#';; ;;;;;;;;; д;";;";;;i ;;;HHoi B_ _MicTi 
kиевi державноi адмiнiстацii вiд

ii.оl}Ъr, r'.r 

-Ti-iaT, 'i,iо "iiЪ+.Ьii 
|l0l-2ogl1, вiд l1,04,20l1 N 01/01-209/2, кп

''киiвжrrлоспецексплуатач,"" "й iB.os.zorl N l55/1/l6_21l3, Печерськоi районноi в MicTi

Киевi державноi uд"i"i"rрuчii 
"ЙZJ,Oz,zOr 

t N 090-1786/8-04, Солом'янськоi рy:::ч_: "'",i'к;;;i;;й"r"i адмiнiсъацii вiд 17.06.2011 N б199/01, головного управлlння охорони

здоров'я виконавчого органу Киiвськоj MicbKoi рали (Киiвськоi MicbKoi державноi

,i"i"rc'o"ulrl "iд 
05.05.20i 1 N'озg_з9,tO/в, 

" 
,ежах функчiй органу мiсцевого самоврядування:

l. Внести змiни та доповнення у додаток l l до. розпорядження виконавчого органу КиiвськоТ

;1"";;;;; кriъськоi мiськоi,державпоj адмiнiстрачii) вiд l0.12.2010 N l l l2 "про питання

органiзачii управлiння райо"^"" ;-"йi Кисвi'' (iз змiнами та доповяеннями), виклавши його

в релакчii, що дода€ться,

2. Внести змiни до розпорядх{еяllя виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi

"i*-"i^o.p*""Boi 
Ймiпiiтрацii) вiл 

_i.-2,05,20.11 
N 7_15 "Про oKpeMi пчu"'".. виконаЕнJI

розпорядження ""*oruu.rorJ-o}.u"y 

,Kriu""Koi 
MicbKoi рали (киiвськоi MicbKoi державноr

l^"rri"Й"ri,l вiд 10.12.2010 ТЧ ttt) "Про питання органiзацii управлiнкя районами в MtcTr

Кяевi" (iЪ змiнами та доповненrrями), а саме:

2.1. пункт 2 розпоряджеIrнJI та додаток 2 до розпорядження викпючити;

2.2. пункт 3 розпорядження викJ]асти в новiй редакцii:

''з. Закрiпити на правi господарського вiдання за ком}цальним пiдприемством "шляхово-

a*"rryiruuiИn" управлiння по p""onry та у'р,манню автомобiльних ш,пяхiв та споруд на них

Печерського райоrу'' ,"*"rno"i пр"riщ""r" aч.альнолю площею 304,8 кв. м, з яких у булинку

"l "ir. дr^iь r"чrо"u,rs,,-п;й ,ц,, _ площею 137,2 кв. м, в будинку на вул. дндрiя

Ьанова,19, лiтера "Б" - площею l67,6 кв, м ";

2. 3. пуuкт б викласти в новiй редакцiТ:

"6. Закрiпити на правi оперативного управлiнtlя:

\



6.1. за,Щитячою клiнiчною лiкарнею N 7 комплекс булiвель, споруд та обладнання Дитячоi

клiнiчноiлiкарнiна3O0лiжокзконсУльтатиВноюполiклiнiкоюна150вiдвiдУваньназмiнуу
ПЙ""-""у i;Ионi по вул. Пiдвисоцького, 4-б площею 25643,7 кв, м;

6.2. за Мiським науковим iнформачiйно-аналiтичним центром медичноi статистики нежилий

бчдинок. що нмежить до nuMyH-o,oi власностi територiальноi громади MicTa Киева, у пров,

i;;;;li;ii;"r, 9, лiтери А, Ai iкорпус N l ) плош_tею 3685,2 кв, м";

2.4. пркг 7.4 викласти в новiй редакчii:

"7.4. облiк BapTocTi приватизованих житлових примiщень у будинках, якi перебувають на

балацсах комунальних пцItриемств житлово-ком)дlального господарства, ix амортизацiТ та

;;;;;'"Й;;;"""" у Оi""",о"iЙ ,";,"o",i 
"upio",i 

такого житла *tй".:::iy_,"j::::ja::

до положеt{ь (стандартiв) бцгалтерського облiку Украiви iз застосуванням вцповцних

рахупкiв бlхгалтерського облiку";

2.5. ,Щоповнrги розпорядженнJI пунктом 8 настутlного змiсту:

"8. Комунальному пiдприемству "Киiвське iнвестицiйне агентство", Комунальному

пiдприсмьтву "киiвжитлоспецексплуатацй", Головному )правлiнню культри виконавчого

оБu'rу Кuiъс"*оi Micbkoi ради (киiвсiкоi Micbkoi державноi адмiнiстрацii) здiйснити передачу

;Ё;й;йr" , пуr*rоrЪ.2 розпоряджен}ш та позицrями l0.8, 10,9, 10,10 та 10,15 додатка l1

до розпорядження".

2.6. Внести змiни та доповненнJI у додаток 1 до розпорядженЕя, викJIавши його в новiй

редакцii, що дода€ться.

2.7. Пункти 8 та 9 розпорядження вважати п)нrгами 9 та 10,

З. Контроль за виконанням цього розпорядження покJIасти ва застl,пникiв голови Киiвськоi

й""*оТ д"р*чuпоi адмiнiстрацii згiдно з розподiлом обов'язкiв,

Виконуючий обов'язкп голови

,_

О. Мазлlчак



Додаток l1

до розпорядження виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi рми (КиТвськоi мiськоЦержавноi

Ыiвiстрацii) 10. 12.20l0 N l 1 12 (у релакчii розпорядження виконавчого органу Киiвськоi

MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiд 29,07,2011 N l339)

ПЕРЕЛIК ОБ,€КТIВ, ЯКI ЗЛКРIПЛЮЮТЬСЯ НА ПРАВI ГОСПОДАРСЬКОГО
вцАння зА кп "киiвжитлоспЕцЕксплуАтАцlя,l

Nп/п АДРЕСА
нЕжилI БудIвлl, примIщЕннJ{
7. подIльський рдЙон
,7.|. узвIз АндрIВськиЙ, l9-a

7.2. узвIз АндрIЬськиЙ, 19-б
,7.з. вул. вЕрхнй вАл,24-в
'7.4. ВУЛ. ВОЗДВИЖЕНСЬКА, 1-а

7.5. ПРОСП. ГОНГАДЗЕ ГРИГОРШ, 3-б, лiт, Б

7.6. ПРОСП. ГОНГАДЗЕ ГРИГОРUI,7_а, лiт, А
1:7. просп. гонгАдзв григорUI,8
7.8. ПРОСП.ГОНГАДЗЕГРИГОРUI,20-е
7,g. вул. грЕчкА мАршАJь,22
7.10. пров.квIтнЕвиЙ,9
'7.11. шIоЩА. КоНТРАКТоВА, 10-а
,7.|2. вул. костянтинIвськА, 6/8

'7.1з, ВУЛ. косТянТИНIВСЬКА, 19-в

7.14, вул. мостицькА, 2
,7.15. вул. мостицькА, 24

7.16. вул. tIАБЕрЕжно-лутовА,4
,l.|7. вул.новомостицькА,2
7.18. просп. прАвди, зз

7.19. просп. прАвди, 35

'7.Z0. ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 37-а

7.21. ВУЛ. ФРоЛIВСЬКА, l/6-a'

'7,Z2. ВУЛ. ФРоЛIВсЬКА, 23-а, б, в

7.2з. ВУЛ. ФРУНЗЕ, l5-a
,7.24. вул. ФрунзЕ, 15-б
,7.25. вул. хоривА,5-б

ПЛОЩА ПРИМIТКА

lз,7,40

80,з0

l53,80
529,00

|2з1,4з

l5з0,00
756,50

|464,20

175,7,40

97l,90
256,50

194,00
,745,20

l84,60
55 l,20
зз0,50

90з,10

60з,50

580,00

l60,00
I126,04

348,60

153,30

642,80

348,60

з

Заступник головп -керiвник апарату



Додаток 1

до розпорядження виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoi дерхавноi

]дЙri"Йuцiil 12.05.201l N 715 (в редакцii розпорядження виконавчого органу Киiвськоi

лi"i"оi р"о" (КиiвськоТ MicbKoi державноi адмiнiстрацф вiд 29,07,2011 N 1339)

ПЕРЕЛIК НЕЖИЛИХБУДИНКIВ ТА ПРИМIЩЕНЬ, ЯКI ПЕРЕДАЮТЬСЯ

Дб-СОВРИ УПРАВЛIНЕЯ РАЙОННИХ В MICTI КИ€ВIДЕРЖЛВНИХ
АДМIНIСТРАЦIИ

Nrr/п АДЕСА
НЕЖИЛl БУДIВЛI, ПРИМIЩЕННJI

7. подlльський рдЙон
,7.|, узвIзАндрliвськиЙ,l8,лiт.Б,в
'7.Z, ВУЛ. БоРисоГЛБСЬКА, 14-а
,7.з. вул. гАлицькА, 13

7,4. ПРОСП. ГЕОРГlЯ ГОНГАДЗЕ, 7-а

7 -5. ВУл. ГРЕчкА МАРшАJIА, 10-в, лiт, А
,7.6. пров. квIтнЕвиЙ. 4

7.7. вул. мЕжовА, 25

7.8. вул. мостицькА,20
7.9. просп. прАвди,4
7.10. ВУЛ. СВIТЛИЦЬКОГО,35-б, лiт, А

7.11, ПРОСП. СВОБО!И, 2-в
,7.|2. просп, своБоди, 26-б
,7.|з. просп.своБоди,40
7,|4. ВУЛ, ФРУНЗЕ, 126-а

7.15. ВУЛ. ФРУНЗЕ, 129-а
,7.|6. вул. хоривА, 36

1.17. вул. яросJL\вськА, 31-б

IIЛОЩА ПРИМIТКА

147,90

1012,60

1 l83,30
175,00

816,00

1l69,00

1382,80

1288,40

9з6,00
l30з,66
з80,00
l075,10

698,00

672,00

87,50

688,90

708,90

\


