
 
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

16 січня 2012 р.                                                                          №10           

 

 

Про Комісію з питань приймання у комунальну 

власність відомчого житлового фонду, що 

перебував у повному господарському віданні або 

оперативному управлінні підприємств, установ та 

організацій  

  

 

Керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації», Законом 

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

Законом України «Про  забезпечення реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про порядок передачі в комунальну власність загальнодержавного 

житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в 

оперативному  управлінні підприємств, установ та організацій» від 06.11.1995 

№891, з метою  вирішення організаційних питань при передачі об'єктів права 

державної власності у комунальну власність територіальної громади та  реалізації 

конституційного права на житло громадян, які проживають у гуртожитках; 

 

1. Утворити комісію Дніпровської районної в місті Києві  державної 

адміністрації з питань приймання у комунальну власність відомчого житлового 

фонду, що перебував у повному господарському віданні або оперативному 

управлінні  підприємств,  установ  та  організацій  у  складі   згідно  додатку   (далі  

Комісія). 

 

    2. Комісії: 

    2.1.  у своїй роботі керуватися Законом України «Про передачу об’єктів 

права державної та комунальної власності», Законом України «Про  забезпечення 

реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», постановою Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Положення про порядок передачі в комунальну 

власність загальнодержавного житлового фонду, що перебував у повному 

господарському віданні або в оперативному  управлінні підприємств, установ та 

організацій» та рішенням Київської міської ради від 09.03.2006 р. № 154/3245 «Про 

впорядкування прийняття до комунальної власності відомчого житлового фонду та 

інженерних мереж». 



2.2. взяти до уваги, що передачі до комунальної власності не підлягає 

житловий фонд, визнаний у встановленому порядку непридатним для проживання. 

2.3. при потребі ремонту відомчого житлового фонду готувати пропозиції 

щодо вартості, джерел фінансування, термінів виконання ремонтних робіт та 

надавати їх міській комісії. 

2.4. при прийманні -  передачі відомчого житлового фонду здійснювати 

приймання службового житла в обсязі не менше двох відсотків загальної площі 

будинків, що передаються /як вільні, так і такі, в яких мешкають працівники, що 

мають право на службову житлову площу/. Не враховувати як службове житло, яке 

займають особи, що втратили трудові відносини з житлово-експлуатаційними 

організаціями чи їх службами. 

 

3. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

 

4.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника     

голови  Кравченка С. О.     

 

 

 

 

 

 

В. о. голови         С. Кравченко 

 

 

 



 

Затверджено  

розпорядженням голови 

Дніпровської 

районної в місті  Києві державної 

адміністрації 

від 16 січня 2012  №10 

 

 

СКЛАД КОМІСІЇ 

Дніпровської районної в місті  Києві державної адміністрації 

з питань приймання відомчого житлового фонду 

у комунальну власність Дніпровського району 

 

 

1. Кравченко С. О. - перший заступник голови 

Дніпровської районної в місті  Києві 

державної адміністрації – голова 

комісії 

 

2. Дейнега О. П. - заступник голови Дніпровської 

районної в місті  Києві державної 

адміністрації 

 

3. Діхтяр В. В. - начальник управління житлово-

комунального господарства 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

4. Кононенко Т. Я. - директор Комунального 

підприємства по утриманню 

житлового господарства 

Дніпровського району міста Києва 

 

5. Гончарова Л. В. - директор дочірнього підприємства 

«Україна житло-сервіс» (за згодою) 

 

6.Дрижко О. О. - начальник КП «Шляхово-

експлуатаційне управління по ремонту 

та утриманню автомобільних шляхів 

та споруд на них Дніпровського 

району м. Києва» (за згодою) 

 

7. Сірош О. М. - директор Комунального 

підприємства по утриманню зелених 

насаджень Дніпровського району  (за 

згодою) 

 

 



8. Борода С. М. - начальник управління теплових 

розподільчих мереж № 7  АК 

«Київенерго» (за згодою) 

 

9. Майстренко М. Ф. - начальник району теплових мереж № 

6 АК «Київенерго» (за згодою) 

 

10. Сороченко В. А. - начальник району теплових мереж № 

2 АК «Київенерго» (за згодою) 

 

11. Погребняк П. П.  - начальник управління теплових 

розподільчих мереж № 9  АК 

«Київенерго» (за згодою) 

 

12. Варганова О. М.  - директор філії експлуатації газового 

господарства № 8 ПАТ «Київгаз» (за 

згодою) 

 

13. Щукін В. К. - начальник району каналізаційних 

мереж №4 департаменту експлуатації 

каналізаційного господарства ПАТ 

«АК» Київводоканал» (за згодою) 

 

14. Лісовський В. В. - начальник району експлуатації 

водопровідних мереж № 8 

департаменту експлуатації  

водопровідного господарства ПАТ 

«АК» Київводоканал» (за згодою) 

 

15.  Крук М. І. - начальник дільниці району 

експлуатації водопровідних мереж  

№ 4 департаменту експлуатації  

водопровідного господарства ПАТ 

«АК»Київводоканал» (за згодою) 

 

16. Островой Г. П. - начальник району кабельних мереж  

«Лівобережний» АК «Київенерго» (за 

згодою) 

 

17. Гребеніченко В. І. - начальник району кабельних мереж  

«Східний» АК «Київенерго» (за 

згодою) 

 

 

 

 

Керівник апарату       А. Павленко 
 

 


