
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VII скликання

РІШЕННЯ
від 2 липня 2015 року N 664/1528

Про затвердження об'єкта права комунальної власності
територіальної громади міста Києва, який може надаватися в

концесію
Відповідно до Закону України "Про концесії", статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Закону України "Про благоустрій населених пунктів", постанови Кабінету Міністрів України від 12 
квітня 2000 року N 642 "Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення
концесійних договорів на об'єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію", з 
метою задоволення громадських потреб щодо удосконалення освітлення місць загального користування, 
вулиць і доріг та інших об'єктів міста Києва, економії бюджетних коштів шляхом впровадження новітніх 
енергозберігаючих технологій та поліпшення управління майном територіальної громади міста Києва 
Київська міська рада вирішила:

1. Віднести сферу благоустрою міста (освітлення території) до сфери господарської діяльності, для 
здійснення якої об'єкти права комунальної власності територіальної громади міста Києва можуть 
надаватися в концесію.

2. Затвердити об'єктом права комунальної власності територіальної громади міста Києва, який може 
надаватися в концесію за результатами проведення концесійного конкурсу, майно комунального 
підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "Київміськсвітло" (код ЄДРПОУ 03360905, 
03680, м. Київ, вул. Машинобудівна, будинок 40), що є цілісним майновим комплексом, яке 
використовується для забезпечення утримання елементів благоустрою у місті Києві - засобів та 
обладнання зовнішнього освітлення.

3. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) забезпечити проведення інвентаризації майна комунального підприємства
електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "Київміськсвітло".

4. Комунальному підприємству електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "Київміськсвітло":
4.1. Провести інвентаризацію майна комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення 

м. Києва "Київміськсвітло".
4.2. За результатами інвентаризації майна скласти акт та в установленому порядку визначити перелік 

майна, що входить до складу цілісного майнового комплексу, яке використовується для забезпечення 
утримання елементів благоустрою у місті Києві - засобів та обладнання зовнішнього освітлення, та 
надається в концесію.

4.3. Забезпечити проведення незалежної оцінки майна, зазначеного у підпункті 4.2 пункту 4 цього 
рішення, та рецензування звіту про таку оцінку відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та інших нормативно-правових актів з оцінки майна.

5. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) розробити міську цільову програму зовнішнього освітлення міста Києва на 
період концесії та подати зазначену програму на затвердження до Київської міської ради.

6. Уповноважити Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації):

6.1. Виступити концесієдавцем об'єкта концесії, зазначеного у пункті 2 цього рішення.
6.2. Здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи для організації і проведення концесійного 

конкурсу щодо надання в концесію об'єкта, зазначеного у пункті 2 цього рішення.
6.3. Розробити умови концесійного конкурсу на період концесії з урахуванням міської цільової програми 

зовнішнього освітлення міста Києва, зазначеної у пункті 5 цього рішення, конкурсну документацію, проект 
інформаційного оголошення про проведення конкурсу, визначити строки проведення конкурсу, розмір 



реєстраційного внеску, підготувати проект складу конкурсної комісії за участю депутатів Київської міської 
ради та порядок її роботи і подати на затвердження до постійної комісії Київської міської ради з питань 
транспорту та зв'язку і постійної комісії Київської міської ради з питань власності.

6.4. На підставі висновків конкурсної комісії прийняти рішення про переможця концесійного конкурсу за 
результатами концесійного конкурсу.

6.5. Укласти договір концесії.
6.6. Спільно з Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) забезпечити здійснення контролю за виконанням умов 
концесійного договору.

6.7. Здійснити інші функції концесієдавця, передбачені законодавством України.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань 

транспорту та зв'язку та на постійну комісію Київської міської ради з питань власності.

 
Київський міський голова В. Кличко
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