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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
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Кабінет Міністрів України  

 

Щодо передачі з комунальної власності 

територіальної громади міста Києва до 

державної власності нежитлових 

будівель на вул. Січових Стрільців, 45 та 

вул. Гоголівська, 41 

 

На виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 

22.01.2021 № 1895/0/2-21 у виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації) опрацьовано лист Державного 

агентства рибного господарства України від 15.01.2021 № 1-11.1-3/171-21 щодо 

передачі з комунальної власності територіальної громади міста Києва до 

державної власності нежитлових будівель на вул. Січових Стрільців, 45 літ. А 

та  вул. Гоголівська, 41 літ. А. 

За результатами опрацювання питання повідомляємо. 

Згідно зі статтею 19 Конституції України органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України 

Відповідно до пункту 30 статті 26, пункту 5 статті 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (надалі – Закон) здійснення правомочності 

щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної 

власності територіальної громади м. Києва, в тому числі виконувати усі 

майнові операції, передавати об'єкти права комунальної власності у постійне 

або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в 

оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання 

їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та 

фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і 
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оренду належить виключно до повноважень органу місцевого самоврядування – 

Київської міської ради. 

Керуючись вимогами Закону та статтею 11 Регламенту Київської міської 

ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579,  

лист Державного агентства рибного господарства України від 15.01.2021           

№ 1-11.1-3/171-21 щодо передачі з комунальної власності територіальної 

громади міста Києва до державної власності нежитлових будівель на                       

вул. Січових Стрільців, 45 літ. А та  вул. Гоголівська, 41 літ. А був направлений 

до постійної комісії Київської міської ради з питань власності для вивчення та 

розгляду на черговому засіданні комісії. 

 

 

Заступник голови                                                                 Олександр ХАРЧЕНКО 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрій Гудзь 

Ігор Голуб 202 61 05 




