
 
УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

30.06.2015          №386 

 

Про унесення змін у додаток до  

розпорядження Солом’янської районної  

в місті Києві державної адміністрації  

від 06.03.2015 № 139 «Про закріплення  

на праві господарського відання гуртожитків» 

 

 

 

 Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на виконання рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року 

№ 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва відомчого житлового фонду, гуртожитків, 

інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 28.04.2015 № 420 «Про унесення змін у додаток 1 до 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 05.11.2014 № 1289 «Про безоплатне прийняття 

гуртожитків публічного акціонерного товариства «Київметробуд» до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва»: 
 

 1. Унести зміни у додаток до розпорядження Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації від 06.03.2015 № 139 «Про закріплення на 

праві господарського відання гуртожитків», виклавши його в новій редакції, що 

додається. 

 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 

Максимову О.І. 

 

 

 

 

Голова                       М. Шкуро 

 

 



                 Додаток  

  до розпорядження Солом’янської районної в місті 

  Києві державної адміністрації 06.03.2015 № 139 

  (у редакції розпорядження Солом’янської  

  районної в місті Києві державної адміністрації 

 від 30.06.2015 №386) 

 

Гуртожитки, які закріплюються 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/ загальна 

площа гуртожитку за 

виключенням 

приватизованих 

жилих та нежилих 

приміщень,  кв.м 

Кількість 

кімнат у 

гуртожитку  

Балансова вартість, грн 

  

Нежитлові приміщення 

Первинна Залишкова 

 

Площ

а, 

кв.м 

Орендар  / 

Власник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. вул. Василя Чумака, 3 1956 2326,0 / 2326,0 72 799431,37 361387,34 65,8 вільна 

2. вул. Василя Чумака, 7 1962 2614,8 / 2389,8 59 903510,10 400048,57 225,0 

 

Власник 

Мельник Л.М. 

150,4 вільна 

1,0 Орендар  

ПАТ «КБ 

«Хрещатик» 

3. вул. Василя Чумака, 8А 1960 1850,7 / 1850,7 61 780275,87 397557,14 - - 

4. вул. Метробудівська, 11А 1965 3352,9 / 3352,9 106 1103008,8 474449,01 - - 

          Усього:  - 

 

10144,4 / 9919,4 298 3586226,14 1633442,06 - - 

 

  

Виконуючий обов’язки керівника апарату            В. Матюхін 


