
кШвськА мIськл рАдА
VIII сесiя VI ск"lикаllяя

рIшЕння
вiд 15 грудня 2011 року N 844/7080

Про впорядкування прийняття майна до комунальноi власностi

територiально[ громади MicTa Кисва, передачi Його у володiння та користування,

передачi до сфери управлiння раЙонних в Micтi Кисвi державних адмiнiстрацiЙ,

закрiплення майна на правi господарського вiдання або оперативного управлiння
(назва iз змiнами. внесениvи зt iдно з рiшенням

КиiвськоТ MicbкoT ради вiд 22.05,2013 р. N З89/9446,

у релакuii рiшення КиiЪськоi MicbKoi

ради вiл l8.10.20l8 р. N l91215976)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними

рiшеннями КиiЪськоi мiськоi ради

вiл 22 травня 2013 року N 389/9446,

вiд 18 жовтня 20l8 року N l9l215976

Вiдповiдно до статей 3l9, 327, 329 LЦвiльного кодексу Украiни, rryнrгiв 3l, 5l частини першоТ сгаттi 26, частин другоi,

п'яmi статгi 60 Закону Украiни "Про мiсцеве самоврядвання в YKpaiHi", сгатгi ll Закону Украiни "Про об'сднання

спiввласникiв багатоквартирного будинку",3aKoHiB Украiни "Про приватизачiю державяого жmлового фонд/", "Про передачу

об'екгiв права державноi та комунальноi власностi", "Про забезпеченrrя реалiзафТ житлових прав мешканцiв цртожиткiв",
враховl+очи рiшенrrя КиiЪськоi м icbкoT ради вiд 28,l0,20l0 N 1 83/4995 "Про oKpeMi питання органiзачii управлiння районами в

м. Кисвi". Киiвська MicbKa рала вирiшила:

l. Надати Згоду на приЙнятIя до комунмьноI власностi територiальноi громади MicTa Киева i передачу ло сфери

управлiння вiдповiдних районних в MicTi Кисвi державних ммiнiсграцiй або у вололiння та користування суб'скгам

господарювання. або закрiгrлення на правi госполарського вiдання чи оперативного управлiння за юридичними особами

KoMyHa.lIbHoi форми власносгi теригорiальноi громади мiсга Кисва:

об'скгiв жlrrлового фонлу, у тому числi: ryртожпткiв, одноквартирних булинкiв, квартир у багатоквартирних будинках,

KiMHaT у квартирах та одноквартирних булинках, хrтглових примiщень у гуртожитках (житлових KiMHaT, житлових блокiв
(СекЦiй)) тощо разом з вбудованими та лрибулованими нсжитловими примiщеннями, службового житла, майна

житлово-екс[ц/атацiйних органiзацiй та комувzutьних пiдприемсгв, якi обслуговувми цей фонд;

зовнlшнlх lнженерних мереж до ryртожиткiв, житлового m нежитлового фонду (елекгро-, тепло-, водо-, газопостачанцJr,

водовiдвсдення), споруд та обладнання на них (насосних сганцiй, теплових пункгiв, трансформаторних пiдстанцiй, бойлсрних,
котелQнь, розподiльчих пунктiв, приладiв облiку тощо), ремонтно-будiвельних баз, майстерень, якi обслуговують зазначевi
iнженернi мерея<i;

транспортних засобiв, прибиральноТ та iншоТ технiки;
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o6'eкTiB та елементiв (частин) об'сктiв благоусгрою, якi розташованi на територii MicTa Киева;

об'скгiв соцiальноi iнфрасФукryрл незалежно вiд Micrи i'хнього розташування;

об'екгiв транслортноi iнфраструкryри;

Майно, цо приймасrься з державноТ власностi у комуцальну власнiсть територiальноi громади MicTa Кисва, Киiвська

MicbKa рада зобов'язуеться використовlваги за чiльовим призначенням i не вiдчуrк}вати в приватну власнiсть,

(пункг l у релакчii рiшевь КиТвськоТ

MicbKoi рали вiд 22.05.20l З р. N З89/9446,

вiд 18.10.201E р. N |9|2/59'76)

2. Майво, створене чи придбане за рахунок коштiв бюджЕту MicTa Кисва або за рахунок коштiв юридичних осiб

комунальноi власносгi територiальноТ громади MicTa Кисва, € комунальною власнiстю територiальноТ громади MicTa Кисва.

Право комунальноi власяостi територiальноТ громади мiсга Киева на новостворене нерухомс майно (житловi будинки,

булiвлi, спорули тощо) виника€ з моменту завершенrur булiвниuтва (створеняя майна). Якщо договором або законом

передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатацiТ, право KoMyHzutbHoi власностi територiальноТ громади MicTa Кисва

виникас з моменту його прийtIяття до експлуатацi'i. Якщо право власностi на нер}хоме майно вiдповiдно до закону пiдлягас

державнiй peccTpauii, право KoMyHa.,IbHoi власностi територiальноi громали MicTa Кисва виникае з моменту державноi реесцачii.

У разi лержавноi peecTpauii лрава комунальноi власночгi територiальноi громади MicTa Киева документ (лисг-довiдку),

що пiдтверджус факт перебування об'скта нер}ъомого майна у комунальнiй власностi, видас Департамеrп комунальноТ власностi

м. Ки€ва виконавчого органу КиТвськоi MicbKoT рали (КиТвськоТ мiськоi державноi адмiнiсграцii).

(рiшення лоповнено новим пункгом 2 згiдно з рiшенням
Киjвськоi MicbKoT ради вiд l 8, l 0.20 l 8 р. N l 9 l 2/5976,

у зв'язку з rцм пункти 2 - 5 вважати вiдповiдно пункгами 3 - 6)

З.,Щелегувати районним в MicTi Кисвi державним адмiнiстрацiям право

3.1. Визначати балансоутримувачiв прийнятих в експлуатацiю rt(итлових булинкiв: пiсля реконсцlукцiТ, капiтмьного

РеМОrrry, новоЗбулованих житлових булинкiв разом з irrженерними мережами, технiчним обладнанням, конструкт!rвними

еЛеМеНmМЦ тОЩО, цО ЗабеЗпечують належне функuiонування цих булинкiв, у разi якщо власники квартир, примiщень цих
бУДИНкiВ ПРОтягом двох мiсяцiв пiсля прийЕяття ii в експrryатацiю не створюють об'еднання спiввласникiв багатоквартирних

будинкiв i не приймають яа баланс ocHoBHi фонди.

3.2. Забезпечувати передачу житлового комплексу або його частини, що належать до комуна-льноi власностi
територiальноi громади MicTa Кисва та переданi до сфери управлiння раЙонних в Micri Киевi державних адмiнiстрацiй (за

винятком нежитлових примiцень комунальноi власностi територiальноi громади MicTa Ки€ва), з бмансу су6'еюа
господарюваннЯ комунальноТ власносгi територiальвоТ громади мiсга Кисва, щО вiднесениЙ до сфери управлiння районних в
MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй, на баланс об'сднанrrя спiввласникiв багатоквартирного будинку.

3.3. Здiйснювати спцсання житлового комtlлексу або йо.о частини, цо нatлежать до комl,ъальноi власноgгi
територiальноТ громади MicTa Кисва та переланi до сфери управлiння районнllх в MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй, з бмансу
суб'скга господарюванtш KoMyHaJIbHoi власностi територiальноi громади MicTa Кисва, що вiднесений до сфери управлiння
районних в MicTi Кисвi державних алмiнiстрацiй, у разi передачi таких об'€ктiв на баланс об'сднання спiввласвикiв
багатоквартирного будинку.

3.4, Здiйснювати закрiплення майна комунальноi власностi територiмьноi громади MicTa Кисва, переданого до сфери
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управлiння районних в мiqгi Кисвi дерr{авних адмiнiстрацiй на правi господарського вiдання, оперативного управлiння. за

суб'€rсгами господарювання комунальноТ власностi територiальноТ громади MicTa Киева, що вiднесенi ло сфери управлiння

районних в Micтi Кисвi державних адмiнiсграцiй.

(пункг 3 у редакцii рiшення КиIвськоТ

MicbKoT раля вiл 22.05.20l3 р. N 389/9аа6)

3.5. Змучати, на договiрнiй ocHoBi, суб'сктiв господарюванвя незалежно вiд форми власностi до зберiгання та утримання

взятого на облiк безхазяйRого майна, вiдомостi про яке BHeceHi до ,Щерл<авного ре€стру речових прав на нерухоме майно;

безхазяйного майна, яке яе пiллягас облiку вiдповiдно до 3акону Украiни "Про лержавну реестрачiю речових прав

нерl,хоме майно".

Для покритя витрат, повlязаних iз зберiганням речi, районна в MiqTi Кисвi державна адмiнiстрацiя може передати

безхазяйну нерухому рiч на зберiгання з правом користування нею.

У вкпадках, коли до закiнчення встаноаленого законом рiчного TepMiHy з дtul постановки безхазяйного майна на облiк

(дати оголошення у друкованих засобах MacoBoi iнформацii щодо майна, яке не пiллягае облiку вiдповiдно ло Закону Украiни

"Про лерlкавну рессграчiю речових прав на нер}хоме майно") з'явиться його власник. майно повертаеIься власниковi пiсля

вiдшкодування ним витрат, ловlязаних з виявленням, оцiнкою, зберiганням та )лриманням Iього майна,

Поверненtiя майна власниковi лровадиться пiсля проведення районною в мiqгi Кисвi державною адмiнiстрацi€ю

вiлповiлноТ персвiрки права власностi заявника на це майно та вiдшкодуванrrя ним витрат.

(пункг 3 доповнено пiдпункгом 3.5 згiдно з рiценням
КиIвськоТ Micbкoj ради вiд l8.10.2018 р. N 19l215976)

4, !оручити

4.1. Виконавчому оргаЕу КиiЪськоТ MicbKoi ради (Киiвсъкiй мiськiй лсржавнiй адмiнiсграцii) вирiшувати питання,

пов'язанi з:

приЙIýттям та передачею суб'сttтам господарювання у володiння та користування об'скгiв, зазначених у пункгi l чього

рiшення. на умовах, визначсних вiлповiлними уголами:

прийняттям та закрiпленням на правi господарського вiдання або оператявного управлiння за юридичними особами

комунмьноТ форми власностi територiальноi громади MicTa Киева, якi безпосередньо пiдцорядкованi або перебувають у сферi

улравлiння виконавчого органу Киiъськот Micbkoi ради (киiвськоi мiськоi лержавноi адмiнiсграцii), струl(т)?них пiдроздiлiв
викоЕавчого органу КиiЪськот MicbKoi рали (КиiЪськоi мiськоi державноi адмiпiстрацii) об'ектiв, зазначених у пункгi l чього

рiшення;

прийняттям та передачею ло сфери управлiння районних в MicTi Кисвi державних адмiнiсграчiй об'еюiв, зазначених у
пунктi 1 цього рiшсння;

передачею суб'еrгам господарювання У володiння та користування майна, зазначеного у пункгi 2 цього рiшення, на

умовtц, визначених вiдповiдними угодами, укладеними з прАТ АК "КЕТвводоканал", ПДТ ''КиТвгаз'', ПрДТ ''КиiЪспеrпранс'';

передачею ло сфери управлiнrrя районних в MicTi Кисвi державних адмiнiсграцiй майна терrгорiа-льноi громади MicTa
Киева.

lla

4.2. Департаменту комунальноТ власностi м. Кисва виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi
державноi алмiнiсграцii) закрiплювати на правi господарського вiдання або оперативного управлiння майно (KpiM
житлового фонду) територiальноi громади MicTa Киева за струкryрними пiлрозлiлами виконавчого органу КиiЪськоТ

MIcbKol

об'€кгis

MicbKoT
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ради (КиiЪськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацi'r), юридичними особами комунальноi форми власностi терггорiальноi громади

MicTa Кисва, якi безпосередньо пiдпорядкованi або перебрають у сферi управлiння виконавчого органу КиiвськоТ Micbкoi ради

(Киiвськоi Micbкoi державЕоi адмiнiстрацii), струоурних пiдроздiлiв виконавчого органу КиiЪськоТ мiськоi радll (Киiвськоi

MicbKoi державноi адмiнiстрацii).

4.3. Районним в MicTi Кисвi державним адмiнiстрацiям надавати Делартаменту житлово-комуна.,lьноi iнфрасгрукryри

виконавчого оргаЕу Киiвськоi MicbKoT рали (Киiвськоi Micbкoj деря<авноj цмiнiстрачi'r) щоквартаJIьно, не пiзнiше l0 числа

наступного за звiтним квартrulом мiсяця, звiт щодо визначення 6a!лансоlтримувачiв об'екгiв житлового фондl.

(пункг 4 iз змiнамиl ввесеними згiдно з рiшенням
Киiвськоi MicbKoi ради вiд 22.05.2013 р. N 389/9446,

у редакчii рiшення КиТвськоТ MicbKoT

ради вiд 18.10.20l8 р. N l91215976)

5, Визвати такими, ulo втратили чинltiсть, рiшення КиТвськоi MicbкoT ради:

вiд 09.03.2006 N 154/З245 "Про впорядкування прийняття до комунальноI власноgгi вiдомчого житлового фонду та

irrженерних мерсж";

вiд l2.12.2006 N 266lЗ2З "Про внесення змiни до рiшенrrя КиiЪрали вiл 09,0З.2006 N l54lЗ245 "Про впорядкування

прийняття до ком)ъальноi власностi вiдомчого жrтглового фон,ry та iнженерних мереж",

киiвський мiськrй голова Л. Червовецький
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6. КоrrФоль за виконанням rФого рiшенrrя покласти на посгiйцу комiсiю КиiЪськоi MicbKoT ради з питань

жl1тлово-комунzlльного господарства та пiшивно-евергетичного комtlлексу та посгiйну комiсiю КfiЪськоТ MicbKoT ради з пrтгань

власноgгi.
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