
 

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

VIІІ СКЛИКАННЯ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

ТА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36  к. 1005                                                                                      тел.:(044)202-70-29 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 7/96 

засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу    
 

 13.05.2019 р. 

     

Місце проведення: Київська міська рада, вул. Хрещатик, 36, 10-й поверх, 

к.1017,  15-00 

 

Склад комісії: 11 депутатів Київської міської ради 

 

Присутні: 9 депутатів Київської міської ради, членів постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу:  
 

1. Бондаренко Володимир Дмитрович      – голова постійної комісії, головуючий 

2. Дегтярьова Лариса Вікторівна         – заступник голови постійної комісії 

3. Тесленко Павло Петрович          – заступник голови постійної комісії 

4. Кутняк Святослав Вікторович         – заступник голови постійної комісії 

5. Костюшко Олег Петрович                     – секретар постійної комісії 

6. Грушко Віктор Валентинович              – член постійної комісії 

7. Гуманенко Валерій Леонідович         – член постійної комісії 

8. Манойленко Наталія Вікторівна         – член постійної комісії 

9. Онуфрійчук Вадим Михайлович            – член постійної комісії 

 

Відсутні:  2 депутати Київської міської ради, члени постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу:          

   

1. Ноздря Вадим Ігорович           – перший заступник голови постійної 

       комісії 

2. Богатов Костянтин Володимирович   – член постійної комісії 

 

 



Запрошені:           

 

Заступник голови КМДА   

Пантелеєв П.О.; 

 

Директор Департаменту житлово - комунальної інфраструктури   

Науменко Д.В.; 

 

Радник заступника голови КМДА   

Бабій М.О.; 

 

В. о. директора Департаменту міського благоустрою  

Панчій Т.М.; 

 

Начальник управління Департаменту земельних ресурсів 

Лохматов С.Ю.; 

 

Начальник юридичного відділу Департаменту житлово - комунальної 

інфраструктури 

Басурова О.А.; 

 

Директор СВКП «Київводфонд» 

Козловська С.С.; 

 

Фінансовий директор КП «Київтеплоенерго» 

Саркісова К.М.; 

 

Представник ПАТ «ДТЕК Київські електромережі» 

Вареньє О.В.; 

 

Помічник депутата Київради Ноздрі В.І.  

Кальтагейсер М.Г.; 

 

Представник громадськості 

Кияшко Ю.Є.; 

 

Керівник ОСН «КМ «Биківня» 

Косинець М.А.; 

 

Секретар ОСН « КМ «Щастя» 

Завадовська О.П.; 

 

Голова правління ЖБК «Шовковик-10» 

Галицький В.В.; 

 



Голова правління ЖБК «Електрон-2» 

Кузюкова С.І.; 

 

Голова правління ЖБК «Дніпровський-2» 

Мамалига Н.О.; 

 

Голова правління ЖБК «Приборист-5» 

Толстушко С.Ю.; 

 

Представник ГО «Галагани» 

Турчин С.І., 

 

Представник ОСН «Галагани» 

Вінарський А.О. 

 

 

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й :   

 

1.  Інформація щодо листа Департаменту міського благоустрою від 27.02.2019 

№064-1087. 

2.  Інформація щодо листа фахівців дільниці ДВК КП 

«Київжитлоспецексплуатація» від 16.04.19 № 08/КО-1765. 

3. Інформація про стан виконання петиції №4636 «Створення мережі 

громадських вбиралень у м. Києві». 

4. Інформація щодо листа депутата Київради Гуманенка В.Л. від 05.03.19 

№08/4915. 

5. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до 

Статуту комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) «Спеціалізоване управління 

протизсувних підземних робіт» доручення заступника міського голови-секретаря 

Київської міської ради від 04.04.19 №08/231-1391/ПР. 

6. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про проведення 

паспортизації багатоквартирних житлових будинків міста Києва та 

інвентаризації прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків 

міста Києва» доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської 

ради від 31.01.19 №08/231-573/ПР. 

7. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про заходи щодо 

впорядкування та забезпечення утримання у належному стані теплових та 

водопровідних мереж на території міста Києва» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.19 №08/231-769/ПР. 

8. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про балансоутримувачів 

дитячих майданчиків в місті Києві» доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 18.03.19 №08/231-1265/ПР. 

9. Про розгляд проекту рішення «Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 



земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-

10) на вул. В’ячеслава Чорновола, 37 у Шевченківському районі міста Києва» (А-

26472) доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради 

від 01.03.2019 №08/231-1096/ПР. 

10. Про розгляд проекту рішення «Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-

128) на вул. Пшеничній, 6Б у Святошинському районі міста Києва» (А-26489) 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

01.03.2019 №08/231-1097/ПР. 

11. Про розгляд проекту рішення «Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

Центральної виробничої бази на вул. Новокостянтинівській, 20 в Оболонському 

районі міста Києва» А-26437 доручення заступника міського голови-секретаря 

Київської міської ради від 01.03.2019 №08/231-1103/ПР. 

12. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в 

оренду земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування 

комплектної трансформаторної підстанції (КТП 6453) на вул. Залужній, 4-а у 

Голосіївському районі міста Києва» (А-26470) доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 01.03.2019 №08/231-1105/ПР. 

13. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в 

оренду земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування 

комплектної трансформаторної підстанції (КТП 6545) на вул. Криничній (в 

районі приватного сектора) у Солом’янському районі міста Києва» (А-26486) 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

04.03.2019 №08/231-1107/ПР. 

14. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування ПС «Південна» на 

вул. Колекторній, 1 у Дарницькому районі міста Києва» А-26436 доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 

№08/231-773/ПР. 

15. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформаторної 

підстанції (ТП-4937) на вул. Маршала Жукова, 8 у Деснянському районі м. 

Києва» А-26474 доручення заступника міського голови-секретаря Київської 

міської ради від 15.02.2019 №08/231-774/ПР. 

16. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого 

пункту (РП-149) на вул. Васильківській, 12 у Голосіївському районі міста Києва» 



А-26462 доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради 

від 15.02.2019 №08/231-775/ПР. 

17. Про розгляд проекту рішення «Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-

170) на вул. Богатирській, 20 в Оболонському районі міста Києва» А-26463 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

15.02.2019 308/231-776/ПР. 

18. Про розгляд проекту рішення «Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-

131) на просп. Оболонському, 10 в Оболонському районі міста Києва» А-26467 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

15.02.2019 №08/231-777/ПР. 

19. Про розгляд проекту рішення «Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-

229) на вул. Лебединській, 3 в Оболонському районі міста Києва» А-2648 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

15.02.2019 №08/231-778/ПР. 

20. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого 

пункту (РП-82) на вул. Митрополита Василя Липківського, 11а у 

Солом’янському районі міста Києва» А-26482 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-785/ПР. 

21. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформаторної 

підстанції у пров. Музейному, 3 у Печерському районі міста Києва» А-26466 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

15.02.2019 №08/231-786/ПР. 

22. Про розгляд проекту рішення «Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-

162) на вул. Маршала Тимошенка, 11-а в Оболонському районі міста Києва» А-

26468 доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради 

від 15.02.2019 №08/231-787/ПР. 

23. Про розгляд проекту рішення «Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформаторної 

підстанції (ТП-2883) на вул. Дегтярівській, 7-б у Шевченківському районі міста 

Києва» А-26477 доручення заступника міського голови-секретаря Київської 

міської ради від 15.02.2019 №08/231-788/ПР. 

24. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ 



АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого 

пункту (РП-48) на бульв. Чоколівському, 38 у Солом’янському районі міста 

Києва» А-26441  доручення заступника міського голови-секретаря Київської 

міської ради від 15.02.2019 08/231-796/ПР. 

25. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого 

пункту (РП-308) на вул. Героїв Севастополя, 30 у Солом’янському районі міста 

Києва» А-26471 доручення заступника міського голови-секретаря Київської 

міської ради від 15.02.2019 №08/231-797/ПР. 

26. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування ПС 

«Протасівська» на вул. Нововокзальній, 5 у Солом’янському районі міста Києва» 

А-26456 доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради 

від 15.02.2019 №008/231-798/ПР. 

27. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого 

пункту (РП-137) на вул. Метрологічній, 4 у Голосіївському районі міста Києва» 

А-26457 доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради 

від 15.02.2019 308/231-799/ПР. 

28. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого 

пункту (РП-11) на вул. Шота Руставелі, 10 у Печерському районі міста Києва» А-

26449 доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради 

від 15.02.2019 №08/231-800/ПР. 

29. Про розгляд проекту рішення «Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформаторної 

підстанції (ТП-1886) на вул. Данила Щербаківського, 56/7 у Шевченківському 

районі міста Києва» А-26490 доручення заступника міського голови-секретаря 

Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-801/ПР. 

30. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформаторної 

підстанції (ТП-2543) на бульв. Лесі Українки, 34Б у Печерському районі міста 

Києва» А-26503 доручення заступника міського голови-секретаря Київської 

міської ради від 15.02.2019 №08/231-802/ПР. 

31. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого 

пункту(РП-74) на вул. Братиславській, 8 у Деснянському районі м. Києва» А-



26475 доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради 

від 15.02.2019 №08/231-807/ПР. 

32. Про розгляд проекту рішення «Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

земельних ділянок для експлуатації та обслуговування виробничої бази РКМ 

«Західний» на вул. Олександра Довженка, 12-б у Шевченківському районі міста 

Києва» А-26438 доручення заступника міського голови-секретаря Київської 

міської ради від 15.02.2019 №08/231-808/ПР. 

33. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування підстанції 

«Голосіївська» на просп. Голосіївському, 85 у Голосіївському районі міста Києва» 

А-26464 доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради 

від 20.02.2019 №08/231-890/ПР. 

 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. щодо прийняття за основу порядку денного із 33 

питань засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу від 13.05.2019 

р. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти за основу порядок денний із 33 питань засідання 

постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального 

господарства та паливно-енергетичного комплексу від 13.05.2019 р. 

 

 ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-0, не голосували – 3.  

 

Рішення прийнято 

 

 

Питання, винесені на розгляд з голосу: 

 

СЛУХАЛИ: Пантелеєва П.О., заступника голови КМДА. 

34. Про пропозицію Пантелеєва П.О., заступника голови КМДА, щодо 

включення до проекту порядку денного розгляду проекту рішення Київської 

міської ради «Про порушення перед Головою Верховної Ради України 

клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради України Малихіна 

Олександра Володимировича» доручення заступника міського голови-секретаря 

Київської міської ради від 17.04.2019 №08/231-1550/ПР. 

ВИРІШИЛИ: Включити до проекту порядку денного розгляд проекту рішення 

Київської міської ради «Про порушення перед Головою Верховної Ради України 

клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради України Малихіна 

Олександра Володимировича» доручення заступника міського голови-секретаря 

Київської міської ради від 17.04.2019 №08/231-1550/ПР. 

 

 ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2. 

 



Рішення прийнято 

 

 

СЛУХАЛИ: Пантелеєва П.О., заступника голови КМДА. 

35. Про пропозицію Пантелеєва П.О., заступника голови КМДА, щодо 

включення до проекту порядку денного розгляду проекту Угоди про підготовку 

кредитного фінансування  Проекту модернізації системи централізованого 

теплопостачання м. Києва на виконання рішення Київської міської ради від 

11.04.2019 № 517/7173 «Про залучення кредиту Європейського банку 

реконструкції та розвитку комунальним підприємством  «Київтеплоенерго». 

ВИРІШИЛИ: Включити до проекту порядку денного розгляд проекту Угоди про 

підготовку кредитного фінансування  Проекту модернізації системи 

централізованого теплопостачання м. Києва на виконання рішення Київської 

міської ради від 11.04.2019 № 517/7173 «Про залучення кредиту Європейського 

банку реконструкції та розвитку комунальним підприємством  

«Київтеплоенерго». 

 

 ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2. 

 

Рішення прийнято 

 

 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. щодо прийняття в цілому порядку денного із 35 

питань засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу від 13.05.2019 

р. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти в цілому порядок денний із 35 питань засідання 

постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального 

господарства та паливно-енергетичного комплексу від 13.05.2019 р. 

 

 ГОЛОСУВАЛИ: за –9, проти-0, утр.-0, не голосували – 0.  

 

Рішення прийнято 

 

 

Розгляд (обговорення) питань порядку денного: 

 

1. Інформація щодо листа Департаменту міського благоустрою від 27.02.2019 

№064-1087. 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про перше питання порядку 

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Панчій Т.М., Кутняк С.В., Грушко В.В., Кияшко Ю.Є., 

Костюшко О.П., Галицький В.В. 



 

ВИРІШИЛИ:  
1. прийняти до відома інформацію міського благоустрою про стан справ із 

демонтажем незаконних МАФів у м. Києві; 

2. запропонувати в. о. директора Департаменту міського благоустрою 

опрацювати пропозиції, викладені у звернені гр. Кияшко Ю.Є.  

 

 ГОЛОСУВАЛИ: за –8, проти-0, утр.-0, не голосували – 1. 

 

Рішення прийнято 

 

 

2. Інформація щодо листа фахівців дільниці ДВК КП 

«Київжитлоспецексплуатація» від 16.04.19 № 08/КО-1765. 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про друге питання порядку 

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Науменко Д.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. перенести розгляд питання «Інформація щодо листа фахівців дільниці ДВК КП 

«Київжитлоспецексплуатація» від 16.04.19 № 08/КО-1765» на наступне засідання 

постійної комісії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –8, проти-0, утр.-0, не голосували – 1. 

 

Рішення прийнято 
 

 

3. Інформація про стан виконання петиції №4636 «Створення мережі громадських 

вбиралень у м. Києві». 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про третє питання порядку 

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Козловська С.С., Кутняк С.В., Пантелеєв П.О., Костюшко О.П. 

 

У 2018 році СВКП «Київводфонд» завершено роботу по реєстрації права 

власності територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради на 

об’єкти громадських вбиралень, що дасть можливість більш ефективно захищати 

майно територіальної громади.  

Міські та державні масові заходи забезпечено достатньою кількістю мобільних 

туалетних кабін (МТК, біотуалетів).  

КП «Київпастранс» забезпечує встановлення мобільних туалетних кабін на 

ключових зупинках громадського транспорту в місті. 

Забезпечується виконання розпорядження КМР) від 18.04.2008 № 579 «Про 



вільний доступ громадян до туалетів закладів громадського харчування», 

відповідно до якого у м. Києві запроваджено безоплатне та вільне користування 

мешканцями та гостями міста Києва туалетами у закладах громадського 

харчування, та розпорядження КМДА від 13.06.2006 № 951 «Про заходи щодо 

забезпечення м. Києва необхідною кількістю громадських туалетів». 

У 2019 році заплановано продовжити роботу із створення комфортних умов для 

мешканців та гостей міста Києва в частині забезпечення їх послугою 

громадських вбиралень, а саме: 

 Розробити та видати розпорядження виконавчого органу КМР щодо передачі 

громадських вбиралень стаціонарного типу, розташованих в зонах відпочинку, 

з балансу СВКП «Київводфонд» на баланс комунальних підприємств-

балансоутримувачів територій (КП УЗН районів, КП «Плесо»), та 

заплановано підписати відповідні акти приймання - передачі. 

 Відповідно до рішення Київської міської ради від 18.10.2018 № 1912/5976 

«Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15.12.2011  

№ 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, 

інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури» на цей час 

спрощено процедуру прийому-передачі об’єктів, тобто відсутня потреба 

розроблення та погодження проекту розпорядження щодо передачі 

громадських вбиралень, оскільки ці об’єкти будуть закріплені за новими 

балансоутримувачами згідно з наказом Департаменту комунальної власності 

м. Києва, що суттєво скорочує час на процедуру передачі. 

 Реалізувати проекти з будівництва інженерних мереж для встановлення 

автоматизованих громадських вбиралень модульного типу           (6 об’єктів). 

Розпочати роботи з проектування наступної черги об’єктів з будівництва 

інженерних мереж для встановлення громадських вбиралень модульного типу.  

 Разом з КП «Київське інвестиційне агентство» продовжити супровід 

інвестиційних проектів, розпочатих у 2018 році (10 об’єктів).  

 Виконати капітальний ремонт 5 (п’яти) громадських вбиралень.  

 При створенні нових або реконструкції наявних парків і скверів  зобов’язати 

замовників в обов’язковому порядку передбачати створення на цих територіях 

(будівництво або встановлення) нових громадських вбиралень. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1.  зняти з контролю петицію №4636 «Створення мережі громадських вбиралень 

у м. Києві» у зв’язку з її виконанням; 

2. запропонувати заступнику голови КМДА Пантелеєву П.О.: 

 продовжити виконання програми по створенню мережі громадських 

вбиралень у м. Києві; 

 звернутися до управління поліції у м. Києві щодо забезпечення 

патрулювання поліцією міських парків та скверів; 

 звернути увагу на вирішення проблемних питань щодо відновлення 

функціонування вбиралень на площі Л. Українки. 



 

ГОЛОСУВАЛИ: за –8, проти-0, утр.-0, не голосували – 1. 

 

Рішення прийнято 

 

 

4.   Інформація щодо листа депутата Київради Гуманенка В.Л. від 05.03.19 №08/4915. 

      СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про четверте питання 

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Косинець М.А., Пантелеєв П.О., Бабій М.О., Гуманенко В.Л., 

Костюшко О.П., Манойленко Н.В., Грушко В.В., Кутняк С.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. створити робочу групу по опрацюванню питання щодо передачі ОСН «КМ 

«Бивня» в оперативне управління Биківнянського кладовища у складі: Гуманенко 

В.Л., Манойленко Н.В., Кутняк С.В., Бабій М.О., Косинець М.А. та Голуб О.О. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2. 

 

Рішення прийнято 

 

 

5. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до 

Статуту комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) «Спеціалізоване управління 

протизсувних підземних робіт» доручення заступника міського голови-секретаря 

Київської міської ради від 04.04.19 №08/231-1391/ПР. 

     СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про п’яте питання порядку 

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Науменко Д.В., Грушко В.В., Кутняк С.В., Пантелеєв П.О., 

Гуманенко В.Л., Костюшко О.П. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. перенести розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін 

до Статуту комунального підприємства виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) «Спеціалізоване управління 

протизсувних підземних робіт» доручення заступника міського голови-секретаря 

Київської міської ради від 04.04.19 №08/231-1391/ПР на наступне засідання 

постійної комісії; 

2. запропонувати КП «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» 

підготувати та доповісти на наступному засіданні постійної комісії інформацію 

щодо забудови схилів р. Дніпро. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: за –8, проти-0, утр.-0, не голосували – 1. 

 

Рішення прийнято 

 

 

6. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про проведення 

паспортизації багатоквартирних житлових будинків міста Києва та 

інвентаризації прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків 

міста Києва» доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської 

ради від 31.01.19 №08/231-573/ПР. 

      СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про шосте питання порядку 

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Манойленко Н.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. перенести розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про проведення 

паспортизації багатоквартирних житлових будинків міста Києва та 

інвентаризації прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків 

міста Києва» доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської 

ради від 31.01.19 №08/231-573/ПР на наступне засідання постійної комісії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –8, проти-0, утр.-0, не голосували – 1. 

 

Рішення прийнято 

 

 

7. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про заходи щодо 

впорядкування та забезпечення утримання у належному стані теплових та 

водопровідних мереж на території міста Києва» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.19 №08/231-769/ПР. 

      СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про сьоме питання порядку 

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Кутняк С.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. перенести розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про заходи щодо 

впорядкування та забезпечення утримання у належному стані теплових та 

водопровідних мереж на території міста Києва» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.19 №08/231-769/ПР на 

наступне засідання постійної комісії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2. 

 



Рішення прийнято 

 

 

8. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про балансоутримувачів 

дитячих майданчиків в місті Києві» доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 18.03.19 №08/231-1265/ПР. 

      СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про восьме питання порядку 

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Костюшко О.П., Пантелеєв П.О., Гуманенко В.Л., Науменко 

Д.В., Єршова О.В., Кутняк С.В., Кузюкова С.І.,  Манойленко Н.В., Кузюкова С.І., 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. перенести розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

балансоутримувачів дитячих майданчиків в місті Києві» доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 18.03.19 №08/231-1265/ПР 

на наступне засідання постійної комісії; 

2. запропонувати заступнику голови КМДА Пантелеєву П.О. доповісти на 

засіданні постійної комісії у червні 2019 р. про виконання рішення Київської 

міської ради від 20.12.18 №501/6552 «Про заходи щодо впорядкування та 

забезпечення утримання у належному стані дитячих майданчиків на території 

міста Києва». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –8, проти-0, утр.-0, не голосували – 1. 

 

Рішення прийнято 

 

 

9.  Про розгляд проекту рішення «Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-

10) на вул. В’ячеслава Чорновола, 37 у Шевченківському районі міста Києва» (А-

26472) доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради 

від 01.03.2019 №08/231-1096/ПР. 

 СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про тридцять четверте 

питання порядку денного.   

 

 ВИРІШИЛИ:  

1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу в оренду 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

розподільчого пункту (РП-10) на вул. В’ячеслава Чорновола, 37 у 

Шевченківському районі міста Києва» (А-26472) доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 01.03.2019 №08/231-1096/ПР. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2. 

 

 Рішення прийнято 

 

 

10. Про розгляд проекту рішення «Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-

128) на вул. Пшеничній, 6Б у Святошинському районі міста Києва» (А-26489) 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

01.03.2019 №08/231-1097/ПР. 

     СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про десяте питання порядку 

денного.   

 

ВИРІШИЛИ:  
1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу в оренду 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

розподільчого пункту (РП-128) на вул. Пшеничній, 6Б у Святошинському районі 

міста Києва» (А-26489) доручення заступника міського голови-секретаря 

Київської міської ради від 01.03.2019 №08/231-1097/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2. 

 

Рішення прийнято 

 

 

11. Про розгляд проекту рішення «Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

Центральної виробничої бази на вул. Новокостянтинівській, 20 в Оболонському 

районі міста Києва» А-26437 доручення заступника міського голови-секретаря 

Київської міської ради від 01.03.2019 №08/231-1103/ПР. 

 СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про одинадцяте питання 

порядку денного.   

 

ВИРІШИЛИ:  
1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу в оренду 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд Центральної виробничої бази на вул. Новокостянтинівській, 20 

в Оболонському районі міста Києва» А-26437 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 01.03.2019 №08/231-1103/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2. 



 

 

Рішення прийнято 

 

 

12. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної 

ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування комплектної 

трансформаторної підстанції (КТП 6453) на вул. Залужній, 4-а у Голосіївському 

районі міста Києва» (А-26470) доручення заступника міського голови-секретаря 

Київської міської ради від 01.03.2019 №08/231-1105/ПР. 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про дванадцяте питання 

порядку денного.   

 

ВИРІШИЛИ:  
1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 

обслуговування комплектної трансформаторної підстанції (КТП 6453) на вул. 

Залужній, 4-а у Голосіївському районі міста Києва» (А-26470) доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 01.03.2019 

№08/231-1105/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2. 

 

Рішення прийнято 

 

 

13. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в 

оренду земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування 

комплектної трансформаторної підстанції (КТП 6545) на вул. Криничній (в 

районі приватного сектора) у Солом’янському районі міста Києва» (А-26486) 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

04.03.2019 №08/231-1107/ПР. 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про тринадцяте питання 

порядку денного.   

 

ВИРІШИЛИ:  

1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 

обслуговування комплектної трансформаторної підстанції (КТП 6545) на вул. 

Криничній (в районі приватного сектора) у Солом’янському районі міста Києва» 



(А-26486) доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської 

ради від 04.03.2019 №08/231-1107/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2. 

 

Рішення прийнято 

 

 

14. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування ПС «Південна» на 

вул. Колекторній, 1 у Дарницькому районі міста Києва» А-26436 доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 

№08/231-773/ПР. 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про чотирнадцяте питання 

порядку денного.   

 

ВИРІШИЛИ:  
1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування ПС «Південна» на вул. Колекторній, 1 у Дарницькому районі 

міста Києва» А-26436 доручення заступника міського голови-секретаря 

Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-773/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2. 

 

Рішення прийнято 
 

 

15. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформаторної 

підстанції (ТП-4937) на вул. Маршала Жукова, 8 у Деснянському районі м. 

Києва» А-26474 доручення заступника міського голови-секретаря Київської 

міської ради від 15.02.2019 №08/231-774/ПР. 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про п’ятнадцяте питання 

порядку денного.   

 

ВИРІШИЛИ:  
1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування трансформаторної підстанції (ТП-4937) на вул. Маршала 

Жукова, 8 у Деснянському районі м. Києва» А-26474 доручення заступника 



міського голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-

774/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2. 

 

Рішення прийнято 
 

 

16. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого 

пункту (РП-149) на вул. Васильківській, 12 у Голосіївському районі міста Києва» 

А-26462 доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради 

від 15.02.2019 №08/231-775/ПР. 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про шістнадцяте питання 

порядку денного.   

 

ВИРІШИЛИ:  
1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування розподільчого пункту (РП-149) на вул. Васильківській, 12 у 

Голосіївському районі міста Києва» А-26462 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-775/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2. 

 

Рішення прийнято 
 

 

17. Про розгляд проекту рішення «Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-

170) на вул. Богатирській, 20 в Оболонському районі міста Києва» А-26463 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

15.02.2019 308/231-776/ПР. 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про сімнадцяте питання 

порядку денного.   

 

ВИРІШИЛИ:  
1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу в оренду 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

розподільчого пункту (РП-170) на вул. Богатирській, 20 в Оболонському районі 



міста Києва» А-26463 доручення заступника міського голови-секретаря 

Київської міської ради від 15.02.2019 308/231-776/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2. 

 

Рішення прийнято 

 

 

18. Про розгляд проекту рішення «Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-

131) на просп. Оболонському, 10 в Оболонському районі міста Києва» А-26467 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

15.02.2019 №08/231-777/ПР. 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про вісімнадцяте питання 

порядку денного.   

 

ВИРІШИЛИ:  
1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу в оренду 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

розподільчого пункту (РП-131) на просп. Оболонському, 10 в Оболонському 

районі міста Києва» А-26467 доручення заступника міського голови-секретаря 

Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-777/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2. 

 

Рішення прийнято 

 

 

19. Про розгляд проекту рішення «Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-

229) на вул. Лебединській, 3 в Оболонському районі міста Києва» А-2648 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

15.02.2019 №08/231-778/ПР. 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про дев’ятнадцяте питання 

порядку денного.   

 

ВИРІШИЛИ:  
1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу в оренду 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

розподільчого пункту (РП-229) на вул. Лебединській, 3 в Оболонському районі 



міста Києва» А-2648 доручення заступника міського голови-секретаря Київської 

міської ради від 15.02.2019 №08/231-778/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2. 

 

Рішення прийнято 
 

 

20. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого 

пункту (РП-82) на вул. Митрополита Василя Липківського, 11а у Солом’янському 

районі міста Києва» А-26482 доручення заступника міського голови-секретаря 

Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-785/ПР. 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про двадцяте питання 

порядку денного.   

 

ВИРІШИЛИ:  
1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування розподільчого пункту (РП-82) на вул. Митрополита Василя 

Липківського, 11а у Солом’янському районі міста Києва» А-26482 доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 

№08/231-785/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2. 

 

Рішення прийнято 
 

 

21. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформаторної 

підстанції у пров. Музейному, 3 у Печерському районі міста Києва» А-26466 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

15.02.2019 №08/231-786/ПР. 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про двадцять перше питання 

порядку денного.   

 

ВИРІШИЛИ:  
1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування трансформаторної підстанції у пров. Музейному, 3 у 



Печерському районі міста Києва» А-26466 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-786/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2. 

 

Рішення прийнято 

 

 

22. Про розгляд проекту рішення «Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-

162) на вул. Маршала Тимошенка, 11-а в Оболонському районі міста Києва» А-

26468 доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради 

від 15.02.2019 №08/231-787/ПР. 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про двадцять друге питання 

порядку денного.   

 

ВИРІШИЛИ:  
1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу в оренду 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

розподільчого пункту (РП-162) на вул. Маршала Тимошенка, 11-а в 

Оболонському районі міста Києва» А-26468 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-787/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2. 

 

Рішення прийнято 

 

 

23. Про розгляд проекту рішення «Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформаторної 

підстанції (ТП-2883) на вул. Дегтярівській, 7-б у Шевченківському районі міста 

Києва» А-26477 доручення заступника міського голови-секретаря Київської 

міської ради від 15.02.2019 №08/231-788/ПР. 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про двадцять третє питання 

порядку денного.   

 

ВИРІШИЛИ:  
1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу в оренду 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

трансформаторної підстанції (ТП-2883) на вул. Дегтярівській, 7-б у 



Шевченківському районі міста Києва» А-26477 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-788/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2. 

 

Рішення прийнято 
 

 

24. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого 

пункту (РП-48) на бульв. Чоколівському, 38 у Солом’янському районі міста 

Києва» А-26441  доручення заступника міського голови-секретаря Київської 

міської ради від 15.02.2019 08/231-796/ПР. 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про двадцять четверте 

питання порядку денного.   

 

ВИРІШИЛИ:  
1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування розподільчого пункту (РП-48) на бульв. Чоколівському, 38 у 

Солом’янському районі міста Києва» А-26441  доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 08/231-796/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2. 

 

Рішення прийнято 
 

 

25. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого 

пункту (РП-308) на вул. Героїв Севастополя, 30 у Солом’янському районі міста 

Києва» А-26471 доручення заступника міського голови-секретаря Київської 

міської ради від 15.02.2019 №08/231-797/ПР. 

 СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про двадцять п’яте питання 

порядку денного.   

 

 ВИРІШИЛИ:  

1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування розподільчого пункту (РП-308) на вул. Героїв Севастополя, 30 у 



Солом’янському районі міста Києва» А-26471 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-797/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2. 

 

Рішення прийнято 

 

 

26. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування ПС «Протасівська» 

на вул. Нововокзальній, 5 у Солом’янському районі міста Києва» А-26456 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

15.02.2019 №008/231-798/ПР. 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про двадцять шосте питання 

порядку денного.   

 

ВИРІШИЛИ:  
1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування ПС «Протасівська» на вул. Нововокзальній, 5 у Солом’янському 

районі міста Києва» А-26456 доручення заступника міського голови-секретаря 

Київської міської ради від 15.02.2019 №008/231-798/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2. 

 

Рішення прийнято 
 

 

27. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого 

пункту (РП-137) на вул. Метрологічній, 4 у Голосіївському районі міста Києва» 

А-26457 доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради 

від 15.02.2019 308/231-799/ПР. 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про двадцять сьоме питання 

порядку денного.   

 

ВИРІШИЛИ:  
1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування розподільчого пункту (РП-137) на вул. Метрологічній, 4 у 



Голосіївському районі міста Києва» А-26457 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 308/231-799/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2. 

 

Рішення прийнято 
 

 

28. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого 

пункту (РП-11) на вул. Шота Руставелі, 10 у Печерському районі міста Києва» А-

26449 доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради 

від 15.02.2019 №08/231-800/ПР. 

 СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про двадцять восьме питання 

порядку денного.   

 

 ВИРІШИЛИ:  

1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування розподільчого пункту (РП-11) на вул. Шота Руставелі, 10 у 

Печерському районі міста Києва» А-26449 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-800/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2. 

  

Рішення прийнято 

 

 

29. Про розгляд проекту рішення «Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформаторної 

підстанції (ТП-1886) на вул. Данила Щербаківського, 56/7 у Шевченківському 

районі міста Києва» А-26490 доручення заступника міського голови-секретаря 

Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-801/ПР. 

 СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про двадцять дев’яте питання 

порядку денного.   

 

 

 ВИРІШИЛИ:  

1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу в оренду 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

трансформаторної підстанції (ТП-1886) на вул. Данила Щербаківського, 56/7 у 



Шевченківському районі міста Києва» А-26490 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-801/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2. 

 

 Рішення прийнято 

 

 

30. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформаторної 

підстанції (ТП-2543) на бульв. Лесі Українки, 34Б у Печерському районі міста 

Києва» А-26503 доручення заступника міського голови-секретаря Київської 

міської ради від 15.02.2019 №08/231-802/ПР. 

 СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про тридцяте питання 

порядку денного.   

 

 ВИРІШИЛИ:  

1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування трансформаторної підстанції (ТП-2543) на бульв. Лесі Українки, 

34Б у Печерському районі міста Києва» А-26503 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-802/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2. 

 

 Рішення прийнято 

 

 

31. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого 

пункту(РП-74) на вул. Братиславській, 8 у Деснянському районі м. Києва» А-

26475 доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради 

від 15.02.2019 №08/231-807/ПР. 

 СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про тридцять перше питання 

порядку денного.   

 

 ВИРІШИЛИ:  

1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування розподільчого пункту(РП-74) на вул. Братиславській, 8 у 



Деснянському районі м. Києва» А-26475 доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-807/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2. 

 

 Рішення прийнято 

 

 

32. Про розгляд проекту рішення «Про передачу в оренду ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

земельних ділянок для експлуатації та обслуговування виробничої бази РКМ 

«Західний» на вул. Олександра Довженка, 12-б у Шевченківському районі міста 

Києва» А-26438 доручення заступника міського голови-секретаря Київської 

міської ради від 15.02.2019 №08/231-808/ПР. 

 СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про тридцять друге питання 

порядку денного.   

 

 ВИРІШИЛИ:  

1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу в оренду 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельних ділянок для експлуатації та обслуговування 

виробничої бази РКМ «Західний» на вул. Олександра Довженка, 12-б у 

Шевченківському районі міста Києва» А-26438 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-808/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2. 

 

 Рішення прийнято 

 

 

33. Про розгляд проекту рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в 

оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування підстанції 

«Голосіївська» на просп. Голосіївському, 85 у Голосіївському районі міста Києва» 

А-26464 доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради 

від 20.02.2019 №08/231-890/ПР. 

 СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про тридцять третє питання 

порядку денного.   

 

 ВИРІШИЛИ:  

1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування підстанції «Голосіївська» на просп. Голосіївському, 85 у 



Голосіївському районі міста Києва» А-26464 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 20.02.2019 №08/231-890/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2. 

 

 Рішення прийнято 

 

 

34. Про розгляд проекту рішення «Про порушення перед Головою Верховної 

Ради України клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради України 

Малихіна Олександра Володимировича» доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 17.04.2019 №08/231-1550/ПР. 

 СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про тридцять четверте 

питання порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Пантелеєв П.О. 

 

 ВИРІШИЛИ:  

1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про порушення перед 

Головою Верховної Ради України клопотання про нагородження Грамотою 

Верховної Ради України Малихіна Олександра Володимировича» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 17.04.2019 

№08/231-1550/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –8, проти-0, утр.-1, не голосували – 0. 

 

 Рішення прийнято 

 

 

35. Про розгляд проекту Угоди про підготовку кредитного фінансування  Проекту 

модернізації системи централізованого теплопостачання м. Києва на виконання 

рішення Київської міської ради від 11.04.2019 № 517/7173 «Про залучення 

кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку комунальним 

підприємством  «Київтеплоенерго». 

 СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про тридцять п’яте питання 

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Пантелеєв П.О., Науменко Д.В., Костюшко О.П., Басурова О.А., 

Грушко В.В., Гуманенко В.Л. 

 

 ВИРІШИЛИ:  

1. підтримати проект Угоди про підготовку кредитного фінансування  Проекту 

модернізації системи централізованого теплопостачання м. Києва на виконання 

рішення Київської міської ради від 11.04.2019 № 517/7173 «Про залучення 



кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку комунальним 

підприємством  «Київтеплоенерго». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –8, проти-0, утр.-1, не голосували – 0. 

 

 Рішення прийнято 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                          В. Бондаренко 

 

 

Секретар постійної комісії            О. Костюшко 

 

 

 

 

 

 

 


