
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IX сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 12 листопада 2019 року N 52/7625

Про здійснення інвентаризації застарілого житлового фонду в м.
Києві

Керуючись статтями 19, 48 Конституції України, статтями 26, 30 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статтями 3, 7, 11 Закону України "Про комплексну реконструкцію кварталів 
(мікрорайонів) застарілого житлового фонду", статтею 22 Закону України "Про столицю України - місто-
герой Київ", статтею 12 Закону України "Про основи містобудування", статтями 4, 8 Закону України "Про 
регулювання містобудівної діяльності", з метою забезпечення комплексної реконструкції кварталів 
(мікрорайонів) застарілого житлового фонду, що забудовані житловими будинками першого періоду 
індустріального домобудування в м. Києві, враховуючи необхідність вирішення житлових та інших 
суміжних містобудівних питань, Київська міська рада вирішила:

1. Провести інвентаризацію застарілого житлового фонду першого періоду індустріального 
містобудування в м. Києві, що підлягає комплексній реконструкції.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):
2.1. Протягом двох місяців з дня прийняття цього рішення забезпечити проведення інвентаризації 

застарілого житлового фонду першого періоду індустріального містобудування в м. Києві, що підлягає 
комплексній реконструкції, відповідно до пункту 1 цього рішення.

2.2. Протягом трьох місяців з дня прийняття цього рішення надати на розгляд Київської міської ради 
зведену інформацію за результатами проведеної інвентаризації, передбаченої пунктом 1 цього рішення, 
що включає в себе:

- загальну кількість житлових будинків (із розмежуванням по адміністративним районам м. Києва);
- загальну площу житлових будинків (із розподілом житлових та нежитлових площ);
- загальну кількість житлових будинків, що перебувають в аварійному стані та щодо яких прийнято 

відповідні рішення про відселення їх мешканців;
- загальну площу житлових будинків, що перебувають в аварійному стані та щодо яких прийнято 

відповідні рішення про відселення їх мешканців;
- загальну кількість осіб, які є власниками та/або проживають в таких житлових будинках;
- загальну кількість осіб, які є власниками та користувачами нежитлових приміщень в таких житлових 

будинках;
- загальну кількість земельних ділянок, на яких розміщені такі житлові будинки;
- загальну площу земельних ділянок, на яких розміщені такі житлові будинки (включно з інформацією 

щодо правового статусу таких земельних ділянок);
- наявність затверджених Київською міською радою детальних планів територій, на яких розміщені такі 

житлові будинки;
- загальну кількість об'єднань співвласників таких багатоквартирних житлових будинків.
2.3. Протягом трьох місяців з дня прийняття цього рішення надати на розгляд Київської міської ради 

пропозиції щодо реновації застарілого житлового фонду першого періоду індустріального містобудування 
в м. Києві.

2.4 Офіційно оприлюднити це рішення у спосіб, визначений чинним законодавством України.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу та на постійну комісію Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

 
Київський міський голова В. Кличко
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