
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про підняття клопотання перед Київською обласною радою про передачу майна 
(котельні та мереж) КП КОР «Києво-Святошинська тепломережа», що знаходиться за 

адресою: м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 1, із спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Київської області у спільну власність територіальних громад 

сіл, селища, міст Києво-Святошинського району Київської області 
 

 
Відповідно до п. 10 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 
власності», постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 року №1842 «Про передачу 
об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи подання Києво-
Святошинської районної державної адміністрації від 08.11.2013 року № 07-27/5251,  
висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань управління комунальним 
майном, діяльності комунальних підприємств, житлово-комунального господарства, 
паливно-енергетичного комплексу та енергозберігаючих технологій, районна рада  

 
в и р і ш и л а : 

 
1. Клопотати перед Київською обласною радою про передачу майна (котельні та 

мереж) КП КОР «Києво-Святошинська тепломережа», що знаходиться за адресою: м. Боярка,  
вул. 40 років Жовтня, 1, із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Київської області до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Києво-
Святошинського району. 

2. У разі прийняття рішення Київською обласною радою, прийняти до спільної 
власності територіальних громад сіл, селища, міст, Києво-Святошинського району майно 
(котельню та мережі), що знаходиться  за адресою: м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 1,  та 
закріпити на балансі Центральної районної лікарні Києво-Святошинського району на праві 
оперативного управління.  

3. Доручити Києво-Святошинській районній державній адміністрації здійснити 
організаційні заходи щодо передачі: підготувати та направити Київській обласні державній 
адміністрації та Київській обласній раді необхідний пакет документів.  

4. Доручити Києво-Святошинській районній державній адміністрації, після прийняття 
відповідного рішення Київською обласною радою, утворити комісію з прийому-передачі 
об’єкту, зазначеного у п. 1 цього рішення та скласти акт прийому-передачі, який подати на 
затвердження Києво-Святошинській районній раді. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради 
з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств, житлово-
комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозберігаючих 
технологій (голова комісії – Тур В.М.). 
 
 
 

                       Голова ради                           В.В. Луцюк 
 

м. Київ 
21 листопада 2013 року 
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