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___________2020  №  062/11/10-_______                               Деснянська районна в м. Києві 

на №____________   від  _____________                                державна адміністрація  
                                                                                                  
Про об’єкт на              02000, м. Київ, 

вул. Електротехнічній, 10           просп. В. Маяковського, 29                                           
 

 
 

На виконання доручення заступника голови Київської міської державної 

адміністрації В. Слончака від 23.04.2020 № 15474 в Департаменті комунальної 

власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) опрацьовано звернення Офісу Генерального 

прокурора від 17.04.2020 № 24/1-101вих.20 щодо надання інформації стосовно 

об′єктів нерухомості, розташованих на вул. Електротехнічній, 10 у місті Києві.  

За результатами опрацювання в межах компетенції повідомляємо таке. 

Рішенням Київської міської ради від 27 лютого 2020 року № 138/8308 

«Про затвердження переліку об’єктів малої приватизації, що перебувають у 

комунальній власності територіальної громади міста Києва та підлягають 

приватизації» до переліку об’єктів малої приватизації, що перебувають у 

комунальній власності територіальної громади міста Києва та підлягають 

приватизації включені нежитлові будівлі (будівля основна – літ. А, майстерня – 

літ. Б) на вул. Електротехнічній, 10 у м. Києві, що перебувають на балансі 

комунального підприємства «Молочна фабрика-кухня»». 

Порядок, способи приватизації як державного так і комунального майна, 

механізм формування та затвердження переліків об’єктів, що підлягають 

приватизації, врегульовано Законом України «Про приватизацію державного і 

комунального майна». 

Статтею 4 Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» визначено, що до об′єктів державної і комунальної 

власності, що підлягають приватизації, належать усі об’єкти права державної і 

комунальної власності, крім тих, приватизація яких прямо заборонена цим 

Законом та іншими Законами України. 

Статтею 11 вказаного Закону України встановлено, що перелік об’єктів 

комунальної власності, що підлягають приватизації ухвалюється місцевою 

радою. 
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Питання включення нежитлових будівель (будівля основна – літ. А, 

майстерня – літ. Б) на вул. Електротехнічній, 10 до переліку об’єктів малої 

приватизації, що перебувають у комунальній власності територіальної громади 

міста Києва та підлягають приватизації розглядалось на засіданні Постійної 

комісії Київської міської ради з питань власності (протокол № 5/191 від 

25.02.2020, розміщений на сайті Київської міської ради - 

https://kmr.gov.ua/uk/comisii/28/protokol) під час розгляду проєкту рішення 

Київради "Про затвердження переліку об'єктів малої приватизації, що 

перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та 

підлягають приватизації". За результатами розгляду прийнято рішення 

доповнити проєкт рішення відповідною позицією.  

Проєкт рішення Київської міської ради з урахуванням пропозицій, 

наданих під час його розгляду на засіданні Постійної комісії Київради з питань 

власності, в установленому регламентом Київської міської ради, був винесений 

та підтриманий під час пленарного засідання, що відбулось 27 лютого 2020 

року. 

На сьогодні нежитлові будівлі (будівля основна – літ. А, майстерня – літ. 

Б) на вул. Електротехнічній, 10 у м. Києві не приватизовані та перебувають у 

комунальній власності. 

 

 

 

Заступник директора             Юрій БЕРЕГОВИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ганна Паланська   

Ольга Семенчак 202 61 85 

Сп. 13 № 15474 

https://kmr.gov.ua/uk/comisii/28/protokol

