
 

УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

05.06.2015                                            №347 

 

Про внесення змін до розпорядження  

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 06.05.2015  

№ 279 

 

 У зв’язку з уточненням інформації про арешт майна, яке знаходиться 

на балансі комунальних підприємств сфери технічного обслуговування та 

ремонту житлового фонду Солом’янського району м. Києва: 

 

 1. Внести зміни до розпорядження  Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації від 06.05.2015 № 279 «Про передачу та 

закріплення майна, що належить до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва, яке передано до сфери управління Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації за комунальним 

підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Солом’янського району м.Києва», а саме : 

 

1.1. Пункт 2 розпорядження  викласти в такій редакції : 

 

«2. Комунальному підприємству «Відрадненське» Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації, комунальному підприємству 

«Грушківське» Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 

передати комунальному підприємству «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Солом’янського району м.Києва» в установленому порядку 

майно, що належить до комунальної власності територіальної громади міста 

Києва, яке передано до сфери управління Солом’янської  районної в місті 

Києві державної адміністрації та перебуває на їх балансі згідно з додатками 

3,4.» 



1.2 Додатки 3-7 до розпорядження  вважати такими, що втратили 

чинність. 

 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови та заступника голови Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Голова                                                                                                         М.Шкуро 



      
Додаток 3 

  

      

до розпорядження Солом'янської районної  
в місті Києві державної адміністрації від 

      
05.06.2015 №347 

  

          Перелік  
майна, яке передається з балансу комунального підприємства "Грушківське" Солом'янської районної в місті Києві державної 

адміністрації та закріплюється на праві господарського відання за комунальним підприємством "Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва" 

  

          

          

          

№ 
п/п Найменування майна  

Одиниці 
 виміру 

Інвентарний  
 номер 

Площа кв.м Протяжність,  
штуки, 
сума 

Первісна  
вартість, 
 тис.грн 

Залишкова 
 вартість, 
 тис.грн 

 

загальна  
нежилих  
приміщень 

 І Основні засоби           1457,3 336,0 
 

1 
Основні засоби комунального господарства 
 (крім об'єктів зовнішнього благоустрою)               

 1.1. Передавальні пристрої               
 1.2. Транспортні засоби           755,7 118,1 
 1.3. Машини та механізми            335,9 139,6 
 1.4.  Устаткування та обладнання            149,7 33,7 
 1.5.  Інші                
 2 Обєкти зовнішнього благоустрою, всього               
 2.1. Будівлі і споруди                
 ІІ Малоцінні необоротні матеріальні активи           59,1 0 
                   
 

          

 
Керівник апарату 

  
                                                         П. Макаренко 

   



      Додаток 4    

      до розпорядження Солом'янської районної  
в місті Києві державної адміністрації від 

      05.06.2015 №347   

          

Перелік  
майна, яке передається з балансу комунального підприємства "Відрадненське" Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації та закріплюється на 

праві господарського відання за комунальним підприємством "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва" 

          

          

          

№ п/п Найменування майна  Одиниці 
 виміру 

Інвентарн
ий  

 номер 

Площа кв.м Протяжність,  
штуки, 
сума 

Первісна  
вартість, 
 тис.грн 

Залишкова 
 вартість, 
 тис.грн 

    загальна  нежилих  
приміщень 

   

І Основні засоби      16004 392,9  

1 Основні засоби комунального господарства 
 (крім об'єктів зовнішнього благоустрою) 

    

1.1. Передавальні пристрої         

1.2. Транспортні засоби      770,7 173,2  

1.3. Машини та механізми       375,3 84,7  

1.4.  Устаткування та обладнання       81,3 17,6  

1.5.  Інші       161,8 116,3  

2 Обєкти зовнішнього благоустрою, всього         

2.1. Будівлі і споруди          

ІІ Малоцінні необоротні матеріальні активи      211,3 1,1  

          

          

 Керівник апарату                                                            П. Макаренко   

          

 


