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Департамент комунальної власності м.
Києва

Адреса

вул. Хрещатик, 10
м. Київ, 01001

Телефон

+380 (44) 202 61 51

Факс

+380 (44) 202 61 51

Відділ з питань
регламенту та аналітики

+380 (44) 202 61 68

Е-пошта

gukv@gukv.gov.ua

Сайт

gukv.gov.ua

Розклад роботи

пн.-чт. з 9:00 до 18:00,
пт. з 9:00 до 16:45
Обідня перерва з 13:00
до 13:45

Відділ документального
забезпечення
(канцелярія)

+380 (44) 202 61 68

Відділ приймає
документи (кім.510):

пн.-чт. з 10.00 до 17.00
пт. з 10.00 до 16.00
Обідня перерва з 13:00
до 14:00

Контакти
Керівництво
Посада

ПІБ
Гудзь Андрій Анатолійович

Директор Департаменту
Шмуляр Олег Васильович

Перший заступник директора Департаменту
Заступник директора Департаменту

Береговий Юрій Миколайович

Плотніков Юрій Анатолійович

Заступник директора Департаменту
Сокур Аліна Вікторівна

Заступник директора Департаменту

Координує та контролює діяльність

Для перегляду детального графіка прийому працівниками департаменту натисніть тут

Відділи
Назва

Начальник

Телефон

Уланов Ігор Володимирович

+380 (44) 202 61 61

Гайнова Оксана Карлівна

+380 (44) 202 61 57

Малютіна Ірина Євгенівна

+380 (44) 202 61 89

Крижний Ярослав Олегович

+380 (44) 202 61 59

Відділ претензійно-позовної роботи

Відділ фінансово-аналітичний

Відділ формування та розподілу майна

Відділ захисту речових прав

Для перегляду детального переліку відділів департаменту натисніть тут

Функції
реалізація державної та регіональної політики у сфері управління майном;
здійснення в межах своїх повноважень функцій щодо управління майном комунальної власності територіальної громади
м. Києва та державним майном, що передане до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
організація та проведення приватизації майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Києва
згідно з програмою приватизації, затвердженою Київською міською радою. Фінансування витрат, пов'язаних з
приватизацією майна, здійснюється за рахунок бюджетних коштів;
здійснення у встановленому порядку оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна (нежилі будинки, споруди,
приміщення), з видачею свідоцтв про право власності.

Підпорядковані підприємства
Комунальне підприємство (КП) Київське міське бюро технічної інвентаризації(БТІ)

Див. також

Питання-відповіді за темою

Статті за темою
Житлово-комунальне господарство (ЖКГ)

Контакти за темою
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Київська міська державна адміністрація (КМДА)
Районні державні адміністрації міста Києва (РДА)
Департамент (ДПА) (Центр) надання адміністративних послуг

