
 

 
УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

06.03.2015          №140 

 

Про закріплення на праві  

господарського відання майна 

 

 Відповідно до статей 24, 136 Господарського кодексу України, Законів 

України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 

«Про місцеві державні адміністрації», рішення Київської міської ради від 

15.12.2011 № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва відомчого житлового фонду, 

гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», на 

виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 29.10.2014 № 1219 «Про 

безоплатне прийняття відомчого гуртожитку, зовнішніх інженерних мереж 

Державного підприємства виробничого об’єднання «Київприлад» Державного 

космічного агенства України до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва»: 
 

 1. Закріпити на праві господарського відання за комунальним 

підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Солом’янського району м. Києва» гуртожиток, який переданий до сфери 

управління Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, 

згідно з додатком 1 до цього розпорядження. 

 

 2. Закріпити на праві господарського відання за комунальним 

підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Солом’янського району м. Києва» службове житло, яке передано до сфери 

управління Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, 

згідно з додатком 2 до цього розпорядження. 

 

2. Визначити комунальне підприємство «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва» 

балансоутримувачем майна, зазначеного у пунктах 1 та 2 цього розпорядження. 

  

3. Комунальному підприємству «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Солом’янського району м. Києва» (Радик В.І.) здійснити 



приймання-передачу та провести інвентаризацію майна, зазначеного у пунктах 

1 та 2 цього розпорядження, в установленому порядку.   

 

3. Відділу з питань майна комунальної власності Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації (Лук’янюк С.М.) в установленому 

порядку оформити акти приймання-передачі майна, зазначеного у пунктах 1 та 

2 цього розпорядження. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

 

 

Голова                       М. Шкуро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Додаток 1 

             до розпорядження Солом’янської  

              районної в місті Києві державної  

             адміністрації 

             06.03.2015 № 140 

 

Гуртожиток, що закріплюється на праві господарського відання за комунальним підприємством «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва» 
 

№ 

п/п 

Адреса  та назва об’єкта 

житлового фонду 

Рік 

 побудови 

Загальна площа 

гуртожитку, у т.ч. 

площа нежилих 

приміщень,  кв.м 

Кількість 

кімнат у 

гуртожитку  

Балансова вартість, грн 

  

Нежитлові приміщення 

Первинна Залишкова 

 

Площа, 

кв.м 

Орендар   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. гуртожиток на 

вул. Деснянській, 19 

1956 2180,9 42 2850090,30 1543838,41 117,36 ФОП Бабіч Д.Ю. 

(договір оренди 

від 27.06.2013      

№ 6517) 

736,14 вільні 

          Усього:  - 

 

2180,9 42 2850090,30 1543838,41 853,5 - 

 

  

 

 

 

Керівник апарату                П.Макаренко 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

             до розпорядження Солом’янської  

              районної в місті Києві державної  

             адміністрації 

             06.03.2015 № 140 

 

 

Службове житло, що закріплюється на праві господарського відання за комунальним підприємством «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва» 

 

 
№ 

п/п 

Підприємство (організація),  

що передає 

Адреса гуртожитку № 

кімнати 

Загальна 

площа, кв.м 

№ та дата розпорядження 

РДА про закріплення житла 

як службового 

Примітка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Державне підприємство 

виробниче об’єднання 

«Київприлад» 

вул. Деснянська, 19 37 27,0 № 1263 від 05.11.2009  

 

 

 

 

Керівник апарату                П.Макаренко 


