
ВИКОНАВЧИМ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м.КИЄВА 

Н А К А З 

Ш. оМ// м. Київ № / 

Про внесення змін до додатку 1 до наказу 
Департаменту комунальної власності м. Києва 
від 02.02.2016 № 17 «Про затвердження переліків 
документів, які надаються для прийняття до 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва зовнішніх інженерних мереж» 

Відповідно до статей 136, 137 Господарського кодексу України, статей 
319, 327 Цивільного кодексу України, частини другої статті 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 4, 4 і , 6 Закону України «Про 
передачу об'єктів права державної та комунальної власності», враховуючи 
рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про 
впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів 
соціальної інфраструктури» та від 15 листопада 2016 року № 411/1415 «Про 
затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів 
пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва», Положення 
про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 29 грудня 2012 року № 2383, на виконання 
доручення заступника голови виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) Поворозника М. Ю. від 13.12.2016 
№ 40967 до доручення Київського міського голови Кли^ирьВ^В- ВЇД 08.12.2016 
№ 40967 до листа Департаменту внутрішнього фінансоб^1»^|Г^к)лю та аудиту 
від 06.12.2016 № 070-1/2682, 

Н А К А З У Ю : 

. В тексті додатку 1 «Перелік документів, яйСйЩаШ^й для підготовки 
розпорядчого документу про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва інженерних мереж або об'єктів інженерної 
інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу 



електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного 
газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами їх земельної 
ділянки та претендують на зменшення розміру пайової участі у розвитку 
інфраструктури м. Києва на суму їх кошторисної вартості будівництва» слово 
«безоплатна» у всіх відмінках виключити. 

2. В пункті 4 додатку 1 «Перелік документів, які надаються для 
підготовки розпорядчого документу про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва інженерних мереж або об'єктів інженерної 
інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу 
електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного 
газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами їх земельної 
ділянки та претендують на зменшення розміру пайової участі у розвитку 
інфраструктури м. Києва на суму їх кошторисної вартості будівництва» слова 

«Декларація про готовність об'єкта до експлуатації, Акт готовності 
об'єкта до експлуатації, Сертифікат, що засвідчує відповідність 
закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та підтверджує 
його готовність до експлуатації або Акт введення в експлуатацію 
об'єкта;» 

замінити словами 

«Акт технічного приймання об'єкта (готовності об'єкта до 
експлуатації)». 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника 
управління формування та використання майна Ткачика В. Д. 

Директор Департаменту 
комунальної власності м. Києва А. Гудзь 


