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(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)  
 

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м. КИЄВА 
 

вул. Хрещатик, 10, м. Київ, 01001,  тел./факс (044) 202-61-51  

Контактний центр міста Києва (044) 15 51  E-mail: property@kyivcity.gov.ua  Код ЄДРПОУ  19020407 
 

 

В. БОГАТИР 
foi+request-91318-f88bfaa8@dostup.pravda.com.ua 

 

 

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – 

Департамент), опрацювавши інформаційний запит від 20.08.2021 № 4271 (з) 

стосовно нерухомого майна на вул. Богдана Хмельницького, 14 в межах 
компетенції повідомляє наступне. 

Житловий будинок на вул. Б.Хмельницького, 12-14.А загальною площею 
4946,2 кв.м, у тому числі нежитлові приміщення загальною площею 1099,2 
кв.м, належав до комунальної власності територіальної громади 
Шевченківського району м. Києва згідно з рішенням Київської міської ради від 
27.12.2001 № 208/1642 «Про формування комунальної власності територіальної 
громади районів Києва».  

На виконання рішення Київської міської ради від 28.10.2010 № 183/4995 
«Про окремі питання організації управління районами в м. Києві» згідно з 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 «Про питання організації 
управління районами в місті Києві» зазначений житловий будинок, загальною 
площею 4946,2 кв.м, віднесено до сфери управління Шевченківської районної в 
місті Києві державної адміністрації.  

Відповідно до розпорядження Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 09.02.2011 № 80 «Про закріплення майна за 
Комунальним підприємством «Керуюча дирекція» будинок було закріплено на 
праві господарського відання за КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Шевченківського району м. Києва». 

 Згідно з розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 04.10.2013 № 601 «Про забезпечення передачі 
житлового будинку № 12-14 по вулиці Богдана Хмельницького у 
Шевченківському районі міста Києва на баланс об’єднання співвласників 
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багатоквартирного будинку «Богдана Хмельницького, 12-14», а також на  
виконання рішення Господарського суду м. Києва від 22.12.2014 у справі  
№ 910/22249/14 (відповідно до виконавчого провадження ВДВС 
Шевченківського РУЮ у м. Києві від 20.01.2015 з примусового виконання 
рішення суду, підстава - наказ Господарського суду м. Києва від 12.01.2015               
№ 910/22249/14) будинок на вул. Б.Хмельницького, 12-14.А, загальною площею 
4303,5 кв.м, передано на баланс ОСББ «Богдана Хмельницького, 12-14» згідно з 
актом приймання-передачі від 31.05.2016. 

Нежитлові приміщення будинку на вул. Б.Хмельницького, 12-14.А, 
загальною площею 156,4 кв.м, свого часу були закріплені на праві 
господарського відання за КП «Генеральна дирекція Київської міської ради з 
обслуговування іноземних представництв». 

Згідно з рішенням Київської міської ради від 14.10.2010 № 89/4901 
цілісний майновий комплекс КП «Генеральна дирекція Київської міської ради з 
обслуговування іноземних представництв» передано у державну власність до 
сфери управління Державного управління справами. 

 

 

Перший заступник директора    Олег ШМУЛЯР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальність за точність та достовірність викладеної у цьому листі інформації несе начальник 
управління формування та використання майна Департаменту комунальної власності м. Києва 
Ткачик В.Д. 
 

Віктор Ткачик 202 61 87, 0676602121 

спр. № 062/06/13 на № 4271 (з) 
 

 

 


