
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА  

АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

___25.09. 2012  р.                                                                                                       №  402  
 

 

 

Про внесення змін до розпорядження  

Дніпровської районної у місті Києві  

державної адміністрації від 10.02.2010 

№ 50 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 30.09.2010   № 787 «Про організаційно-правові заходи, 

пов’язані з виконанням рішення Київської міської ради від 09.09.2010 № 7/4819 

«Про питання організації управління районами в місті Києві», розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 31.01.2011року №121  «Про реалізацію районними в місті Києві 

державними адміністраціями окремих повноважень», беручи до уваги лист 

Юридичного управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), з метою приведення у відповідність до фактичних 

обмірів закінченого переплануванням нежитлового приміщення по вул. 

Ю.Шумського, 4-а, враховуючи спільний лист голови правління Відкритого 

акціонерного товариства «Інвестиції. Технології. Організація», суб’єктів 

підприємницької діяльності-фізичних осіб Кравченка Є.С. та Іващенка П.Б.: 

1. Внести зміни до розпорядження Дніпровської районної у місті Києві 

державної адміністрації  від 10.02.2010 № 50 «Про затвердження акту державної 

комісії про прийняття в експлуатацію закінчених переплануванням 

(переобладнанням) об’єктів – нежилого приміщення в будинку № 4-а по вул. 

Ю.Шумського в м. Києві». 

         1.1.     Пункт 1 викласти у такій редакції: «Затвердити Акт державної комісії 

про прийняття в експлуатацію закінчених переплануванням нежитлових 

орендованих приміщень загального користування під вестибюлі до окремих офісів у 

будинку № 4-а на вул. Ю.Шумського загальною площею 49,6 кв.м у складі: тамбур 

№ 1 – 3,9 кв.м; тамбур № 2 – 3,4 кв.м; вестибюль № 1 – 17,1 кв.м; вестибюль № 2 -

13,5 кв.м; вестибюль № 3 -11,7 кв.м». 
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          1.2. Додаток до розпорядження Дніпровської районної у місті Києві 

державної адміністрації  від 10.02.2012 № 50 «Про затвердження акту державної 

комісії про прийняття в експлуатацію закінчених переплануванням 

(переобладнанням) об’єктів – нежилого приміщення в будинку № 4-а по вул. 

Ю.Шумського в м. Києві» вважати таким, що втратив чинність. 

      2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови Кравченка С.О. 

 

 

 

 

Голова                                                                                                      О.Шевчук 

 

                                                                  
 


