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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

IX СКЛИКАННЯ 

постійна комісія з питань житлово – комунального господарства 

та паливно – енергетичного комплексу 

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 к.1021                                                             тел.:(044)202-70-09, 202-73-11 

Протокол № 3/5 

засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житлово – 

комунального господарства та паливно – енергетичного комплексу 

 

від  10 лютого 2021 року 

 

Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, 

10-й поверх, к. 1017 о 14-00 год. 

 

СКЛАД КОМІСІЇ: 7 депутатів Київської міської ради 

 

ПРИСУТНІ: 6 депутатів Київської міської ради 

Бродський О.Я.   –  голова постійної комісії; 

Кириченко К.В. –  секретар постійної комісії; 

Павлик В.А. –  перший заступник постійної комісії; 

Тихонович Ю.С. –  перший заступник постійної комісії; 

Криворучко Т.Г.  –  заступник голови постійної комісії; 

Попов О.П. –  член постійної комісії; 

 

ВІДСУТНІ:        

 

1 депутат Київської міської ради 

Букало О.Ю. –  перший заступник постійної комісії; 

  

ЗАПРОШЕНІ:  

Пантелеєв П.О. – заступник голови Київської міської державної 

адміністрації; 

Пастухов І.А. – в.о. директора Департаменту житлово-комунальної 

інфраструктури; 

Малихін О.В. – заступник директора Департаменту житлово-комунальної 

інфраструктури; 

Басурова О.А. – заступник директора Департаменту житлово-комунальної 

інфраструктури; 

Іщенко М.В. – депутат Київської міської ради; 
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Жученко І.М. – Регіональний керівник проекту; 

Рибочук С.Л. – заступник директора з технічної частини КП 

«Київтеплоенерго»; 

Денисенко В.М. – в.о. директора Департаменту будівництва та житлового 

забезпечення; 

Бінд В.Є. – директор КП «Київтеплоенерго»; 

Виперайленко Є.М. – директор департаменту КП «Київтеплоенерго»; 

Паливода Ю.А. – головний інженер СП «КТМ «КП «Київтеплоенерго»; 

Андреєв С.В. – представник ТОВ «Сучасні муніципальні технології»; 

Пшеничний П.П. – помічник депутата Київської міської ради О. Бродського; 

Булка Т.В. – мешканка будинку по проспекту Г.Сталінграда, 24-А; 

Шашкова Т.П. – радник голови Дарницької РДА; 

Харко В.І. – представник громадськості; 

Ставицька І.А. – голова ОСББ «Дерибасівський»; 

Логвин А.В. – Голова правління ОСББ «Стародарницький; 

Масюкова Н.В. – ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі»; 

Мацьків В.Б. – ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі»; 

Порохлюк О.В. – в.о. начальника відділу з договорів ПрАТ «ДТЕК 

Київські електромережі»; 

Новицький Д.Ю. – Голова Правління – Генеральний директор ПрАТ АК 

«Київводоканал»; 

Люлін В.О. – директор ПрАТ АК «Київводоканал»; 

Терещенко Ю.Є. – заступник директора ПрАТ АК «Київводоканал»; 

Каньовський Р.А. – юрист Асоціації «ЖБК та ОСББ Шевченківського району   

   м. Києва»; 

Дарьїна Т.А. – голова правління Асоціації «ЖБК та ОСББ  

   Шевченківського району м. Києва»; 

Гладкова Т.А. – голова ЖБК «Сокіл»; 

Сенча В.С. – помічник депутата Київської міської ради Т. Криворучко; 

Ємець Л.О. – депутат Київської міської ради; 

Дворніков В.М. – перший заступник директора Департаменту земельних   

   ресурсів. 

Прокопенко О.В. – заступник директора Департаменту фінансів. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житлово – 

комунального господарства та паливно – енергетичного комплексу  

(далі – Постійна комісія)      

 

Розділ 1. Розгляд проектів  рішень 

 

1.1. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про створення 

Револьверного фонду». 
Доповідач: голова постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-
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комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу – Бродський Олександр 

Якович. 

 

1.2. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про звернення 

Київської міської ради до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до законодавства України 

стосовно діяльності житлово-будівельних кооперативів» - доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради В.Бондаренка від 11.02.2021 № 08/231-

751/ПР. 

1.2.1. Про звернення до Мінрегіону щодо внесення змін до Порядку з 

проведення конкурсу з призначення Управителя багатоквартирного будинку, 

затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 13.06.2016 № 150. 
Доповідач: голова постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу – Бродський Олександр 

Якович. 

 

1.3. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

місцевої гарантії у 2021 році» - доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради В.Бондаренка від 05.02.2021 № 08/231-627/ПР. 

Доповідач: директор Департаменту фінансів – Репік Володимир Михайлович. 

 

1.4. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про звернення 

Київської міської ради до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо необхідності збільшення видатків на субсидії 

для оплати житлово-комунальних послуг у Державному бюджеті України на 

2021 рік у зв’язку із підвищенням тарифів на енергоносії» - доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради В.Бондаренка від 05.02.2021 № 08/231-

628/ПР. 

Доповідачі: депутат Київської міської ради - Ємець Леонід Олександрович. 

 

Розділ 2. Розгляд звернень та доручень 

 

2.1. Про розгляд звернення від ОСББ «Дерибасівський» - вул. Софії 

Русової, 7-Г; ОСББ «Верховина – 7» - вул. Софії Русової, 7; ОСББ «Полонина» - 

вул. Бориса Гмирі, 16-А; ОСББ «Світязь – 30» – вул. Софії Русової, 5-Б; ОСББ 

«Горинь – 29» - вул. Софії Русової, 3-В щодо позбавлення можливості 

укладання прямих договорів на комунальні послуги мешканців будинків ЖМ 

«ПАТРІОТИКА» (реєстраційний номер від 01.02.2021 № 08/2063). 
Доповідачі: Заступник голови постійної комісії Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу –Криворучко 

Тарас Григорович; 

Заступник голови Київської міської державної адміністрації – Пантелеєв Петро 

Олександрович; 

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури – Науменко 

Дмитро Володимирович; 

Директор ПАТ «Київгаз» - Горовий Сергій Олександрович; 
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 Голова правління – Генеральний директор ПрАТ «АК «Київводоканал» - Новицький 

Дмитро Юрійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

В.о. генерального директора ПАТ «ДТЕК Київські електромережі» - Бондар Денис 

Вікторович; 

 

2.2. Про розгляд колективної скарги співвласників багатоповерхового 

будинку № 24-А по проспекту Героїв Сталінграда (кв.кв. – 175-190) щодо 

некоректного розподілення та виставлення їм в листопаді та грудні 2020 року 

обсягів споживання та розміру плати за комунальну послугу з ЦО 

(централізованого опалення) (реєстраційний номер від 28.01.2021 № КО-1155). 
Доповідачі: Заступник голови Київської міської державної адміністрації – 

Пантелеєв Петро Олександрович; 

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури – Науменко 

Дмитро Володимирович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

2.3. Про розгляд звернення гр. Вахи О.В. щодо приватизації житлового 

приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Сирецька, буд. 46, кімната 4 
(реєстраційний номер від 04.02.2021 № В-1592). 

Доповідачі: в.о. директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення 

– Денисенко Володимир Миколайович; 

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури – Науменко 

Дмитро Володимирович; 

 

2.4.  Про розгляд доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради В.Бондаренка від 27.01.2021 № 08/1752 щодо звернення 

ОСН «Комітет мікрорайону «Русанівка» м. Києва» стосовно перегляду рішення 

Київської міської ради від 30.07.2020 № 423/9502. 
Доповідач: Заступник голови Київської міської державної адміністрації – 

Мондриївський Валентин Миколайович; 

 

2.5. Про розгляд інформації Департаменту житлово-комунальної 

інфраструктури про хід виконання протокольних доручень від 02.02.2021 № 2/4 

виїзного засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу на полігон 

твердих побутових відходів № 5 за адресою: с. Підгірці, Обухівський район, 

Київська обл.: 

- щодо звернення до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України щодо виділення фінансування з державного екологічного фонду для 

прискорення закриття полігону твердих побутових відходів № 5; 

- щодо звернення до Кабінету Міністрів України з відповідним 

обґрунтуванням питань, пов’язаних із експлуатацією полігону твердих 

побутових відходів № 5 у с. Підгірці, Обухівського району, Київської області та 

його закриття; 
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- щодо звернення до першого заступника голови Київської міської 

державної адміністрації М. Поворозника та до Департаменту фінансів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) щодо забезпечення фінансування робіт необхідних для реалізації 

рішення Київської міської ради від 27.09.2018 № 1522/5586 «Про додаткові 

заходи, спрямовані на вирішення додаткових питань, пов’язаних із 

експлуатацією полігону твердих побутових відходів №5 у с. Підгірці, 

Обухівського району, Київської області, та його закриття»; 

- щодо підготовки бюджетних запитів стосовно збільшення фінансування 

робіт, пов’язаних із експлуатацією полігону твердих побутових відходів № 5 у  

с. Підгірці, Обухівського району, Київської області, та його закриття. 

- щодо проведення конкурсу на набуття права виконання послуг у сфері 

поводження з побутовими відходами відповідно до вимог Закону України «Про 

відходи»; 

- стосовно розробки схеми теплопостачання м. Києва. 
Доповідачі: Заступник голови Київської міської державної адміністрації – 

Пантелеєв Петро Олександрович; 

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури – Науменко 

Дмитро Володимирович; 

 

2.6. Про розгляд Звіту про виконання заходів Комплексної цільової 

програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної 

інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки за 2020 роки. 
 Доповідач: Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури – 

Науменко Дмитро Володимирович. 

 

2.7. Про розгляд листа Департаменту будівництва та житлового 

забезпечення стосовно надання кандидатури до складу комісії з вирішення 

проблемних питань по об’єктах незавершеного будівництва, утвореної 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 18.03.2015 № 236. 
Доповідач: в.о. директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення 

– Денисенко Володимир Миколайович. 

 

2.8. Про розгляд листа Департаменту житлово-комунальної 

інфраструктури стосовно надання двох кандидатур від постійної комісії 

Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та 

паливно-енергетичного комплексу до складу постійно діючої конкурсної 

комісії для конкурсного відбору кандидатур на посади керівників суб’єктів 

господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих 

Департаменту житлово-комунальної інфраструктури. 
Доповідач: Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури – 

Науменко Дмитро Володимирович. 

 

2.9. Про розгляд листа Солом’янської районної у м. Києві державної 

адміністрації стосовно надання кандидатури до складу наглядової ради 
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Солом’янської районної у м. Києві державної адміністрації з питань розподілу і 

утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових 

територій. 
Доповідач: голова постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу – Бродський Олександр 

Якович. 

 

2.10. Про розгляд листа ПАТ «Схід -2» щодо забудови кварталів 

(мікрорайонів) застарілого житлового фонду «Нова Дарниця» (на  

вул. Славгородська, 2, вул. Привокзальна, 10/2, вул. Новодарницька, 5а) 
(реєстраційний номер  08/2832 від 09.02.2021). 

Доповідач: голова постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу – Бродський Олександр 

Якович. 

 

Розділ 3. Повторний розгляд проектів рішень щодо набуття прав  

на землю із земель комунальної власності в м. Києві 

 

3.1. Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕКІЛА 

ГОЛД» земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування АЗС з 

кафе-магазином та автомийкою на Харківському шосе, 68 у Дарницькому 

районі міста Києва».  
Номер справи 494442071 (реєстраційний номер 08/231-76/ПР від 07.12.2020) 

 Доповідач: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

 

3.2. Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання ОБ'ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ«СТАРОДАРНИЦЬКИЙ» земельної ділянки у постійне 

користування для будівництва комплексу житлових будинків з вбудовано-

прибудованими приміщеннями та підземними автостоянками на вул. 

Лохвицькій у Дніпровському районі міста Києва».  
Номер справи 606044440 (реєстраційний номер 08/231-2249/ПР від 07.09.2020) 

 Доповідач: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

 

3.3. Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівель котельні та мазутосховища на  

вул. Лісній, 28 в Оболонському районі міста Києва».  
Номер справи 772087415 (реєстраційний номер 08/231-2975/ПР від 02.10.2019) 

 Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 



7 

 

Розділ 4 . Розгляд нових  проєктів рішень щодо набуття прав  

на землю із земель комунальної власності в м. Києві 

 

4.1. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Тургенєвській, 72 у Шевченківському районі міста Києва».  
Номер справи 515641300 (реєстраційний номер 08/231-466/ПР від 20.01.2021) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.2. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Жмаченка, 12 у Дніпровському районі міста Києва».  
Номер справи 575241258 (реєстраційний номер 08/231-467/ПР від 20.01.2021) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.3. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної на вул. Татарській, 20 у 

Шевченківському районі міста Києва».  
 Номер справи 394186601 (реєстраційний номер 08/231-468/ПР від 20.01.2021) 

 Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.4. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на 

бульв. Лесі Українки, 18-а у Печерському районі міста Києва».  
Номер справи 687294113 (реєстраційний номер 08/231-469/ПР від 20.01.2021) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.5. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 
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«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового пункту на 

вул. Якуба Коласа, 14 у Святошинському районі міста Києва».  
Номер справи 354101761 (реєстраційний номер 08/231-470/ПР від 20.01.2020) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.6. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового пункту на 

вул. Старо-Київській, 9 у Шевченківському районі міста Києва».  
Номер справи 241920185 (реєстраційний номер 08/231-480/ПР від 21.12.2020) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.7. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Героїв Оборони, 5 у Голосіївському районі міста Києва».  
Номер справи 532541730 (реєстраційний номер 08/231-481/ПР від 21.01.2021) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.8. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового пункту на 

вул. Ромоданова Академіка, 11/15 у Шевченківському районі міста Києва». 
Номер справи 549641371 (реєстраційний номер 08/231-482/ПР від 21.01.2021) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.9. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Предславинській, 25 у Печерському районі міста Києва».  
Номер справи 334102226 (реєстраційний номер 08/231-492/ПР від 25.01.2021) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 
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4.10. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

експлуатації та обслуговування центрального теплового пункту на вул. 

Братиславській, 44/2 у Деснянському районі міста Києва».  
Номер справи 460416110 (реєстраційний номер 08/231-493/ПР від 25.01.2021) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

 

4.11. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Закревського Миколи, 35-А у Деснянському районі міста Києва».  
Номер справи 324102162 (реєстраційний номер 08/231-526/ПР від 26.01.2021) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.12. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового пункту на 

бульв. Перова, 26 у Дніпровському районі міста Києва».  
Номер справи 304150955 (реєстраційний номер 08/231-527/ПР від 26.01.2021) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.13. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового пункту на 

вул. Героїв Севастополя, 33 у Солом’янському районі міста Києва».  
Номер справи 344133966 (реєстраційний номер 08/231-528/ПР від 26.01.2021) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.14. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної ділянки для 
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експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної на вул. Заболотного 

Академіка, 128 у Голосіївському районі міста Києва».  
Номер справи 314106005 (реєстраційний номер 08/231-529/ПР від 26.01.2021) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.15. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на 

бульвар Перова, 16А у Дніпровському районі міста Києва».  
Номер справи 364113355 (реєстраційний номер 08/231-605/ПР від 28.01.2021) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.16. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на 

просп. Григоренка Петра, 36в у Дарницькому районі міста Києва».  
Номер справи 743477410 (реєстраційний номер 08/231-611/ПР від 29.01.2021) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.17. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для експлуатації та 

обслуговування центрального теплового пункту) на просп. Правди, 37 у 

Подільському районі міста Києва».  
Номер справи 678844124 (реєстраційний номер 08/231-3982/ПР від 23.12.2019) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.18. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для експлуатації та 

обслуговування теплового пункту) на вул. Північній, 54б в Оболонському 

районі міста Києва».  
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Номер справи 354119851 (реєстраційний номер 08/231-3983/ПР від 23.12.2019) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.19. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для експлуатації та 

обслуговування будівлі центрального теплового пункту) на вул. Героїв Дніпра, 

40А в Оболонському районі міста Києва».  
Номер справи 604904134 (реєстраційний номер 08/231-3995/ПР від 23.12.2019) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.20. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії (для експлуатації та 

обслуговування теплового пункту) на Дніпровській набережній, 9А у 

Дніпровському районі міста Києва».  
Номер справи 374185784 (реєстраційний номер 08/231-4063/ПР від27.12.2019) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.21. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для експлуатації та 

обслуговування будівлі центрального теплового пункту) на вул. Лісківській, 

9/22 у Деснянському районі міста Києва».  
Номер справи 406416618 (реєстраційний номер 08/231-4066 /ПР від 27.12.2019) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.22. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
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об'єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Заболотного 

Академіка, 76-А у Голосіївському районі міста Києва».  
Номер справи 620684128 (реєстраційний номер 08/231-4065/ПР від 27.12.2019) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.23. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для експлуатації та 

обслуговування будівлі центрального теплового пункту) на вул. Каштановій, 3-

А у Деснянському районі міста Києва».  
Номер справи 568041679 (реєстраційний номер 08/231-4064/ПР від 27.12.2019) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.24. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Генерала Наумова, 19 

у Святошинському районі міста Києва».  
Номер справи 574841480 (реєстраційний номер 08/231-21/ПР від 08.01.2020) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.25. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Дубровицькій, 7 в 

Оболонському районі міста Києва».  
Номер справи 722157416 (реєстраційний номер 08/231-22/ПР від 08.01.2020) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.26. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
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об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Агрегатній, 9 в 

Оболонському районі міста Києва».  
Номер справи 604654107 (реєстраційний номер 08/231-23/ПР від 08.01.2020) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.27. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для експлуатації та 

обслуговування будівлі теплового пункту) на вул. Срібнокільській, 24Б у 

Дарницькому районі міста Києва».  
Номер справи 742295414 (реєстраційний номер 08/231-24/ПР від 08.01.2020) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.28. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Північній, 2 в 

Оболонському районі міста Києва».  
Номер справи 406416816 (реєстраційний номер 08/231-26/ПР від 08.01.2020) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.29. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Харченка Євгена, 41 у 

Дарницькому районі міста Києва».  
Номер справи 467416926 (реєстраційний номер 08/231-28/ПР від 08.01.2020) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.30. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
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об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Мукачівській, 8 в 

Оболонському районі міста Києва».  
Номер справи 660894138 (реєстраційний номер 08/231-30/ПР від 08.01.2020) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.31. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Ревуцького, 8а у 

Дарницькому районі міста Києва».  
Номер справи 693454197 (реєстраційний номер 08/231-31/ПР від 08.01.2020) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.32. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на просп. Героїв Сталінграда, 

26 в Оболонському районі міста Києва». 
Номер справи 420415519 (реєстраційний номер 08/231-32/ПР від 08.01.2020) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.33. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії (для експлуатації та 

обслуговування будівлі центрального теплового пункту) на Дніпровській 

набережній, 3 у Дніпровському районі міста Києва (374128877)(реєстраційний 

номер 08/231-43/ПР від 11.01.2020) 
Номер справи 374128877 (реєстраційний номер 08/231-43/ПР від 11.01.2020) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.34. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
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об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Григоровича-

Барського, 7 у Святошинському районі міста Києва».  
Номер справи 304125851 (реєстраційний номер 08/231-53/ПР від 11.01.2020) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.35. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Макіївській, 7 в 

Оболонському районі міста Києва».  
Номер справи 374186883 (реєстраційний номер 08/231-54/ПР від 11.01.2020) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.36. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Приозерній ,12 в 

Оболонському районі міста Києва».  
Номер справи 533641001 (реєстраційний номер 08/231-55/ПР від 11.01.2020) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.37. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на просп. Героїв Сталінграда, 

49-Б в Оболонському районі міста Києва».  
Номер справи 405414373 (реєстраційний номер 08/231-56/ПР від 11.01.2020) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.38. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Гайдай Зої, 10-А в 

Оболонському районі міста Києва».  
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Номер справи 566541410 (реєстраційний номер 08/231-57/ПР від 11.01.2020) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.39. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на просп. Перемоги, 89а у 

Святошинському районі міста Києва».  
Номер справи 364166324 (реєстраційний номер 08/231-58/ПР від 11.01.2020) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.40. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Прирічній, 33 в 

Оболонському районі міста Києва».  
Номер справи 616284170 (реєстраційний номер 08/231-59/ПР від 11.01.2020) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.41. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Прирічній, 27 в 

Оболонському районі міста Києва».  
Номер справи 534441100 (реєстраційний номер 08/231-60/ПР від 11.01.2020) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.42. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на просп. Героїв Сталінграда, 

17-А в Оболонському районі міста Києва».  
Номер справи 384115449 (реєстраційний номер 08/231-66/ПР від 11.01.2020) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 
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Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.43. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії на узвозі Кловському, 12 у 

Печерському районі міста Києва. 
Номер справи 241020000 (реєстраційний номер 08/231-134/ПР від 17.01.2020) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.44. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Василя Стуса, 28 у 

Святошинському районі міста Києва».  
Номер справи 769248416 (реєстраційний номер 08/231-137/ПР від 17.01.2020) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.45. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Симиренка, 22-б у 

Святошинському районі міста Києва».  
Номер справи 542641246 (реєстраційний номер 08/231-140/ПР від 17.01.2020) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 

 

4.46. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на бульв. Академіка 

Вернадського, 85 у Святошинському районі міста Києва».  
Номер справи 548841474 (реєстраційний номер 08/231-141/ПР від17.01.2020) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович; 
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4.47. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної 

та теплової енергії на вул. Козелецькій, 28 (літ. 5 (цифра)) у Солом’янському 

районі міста Києва».  
Номер справи 759939433 (реєстраційний номер 08/231-63/ПР від 14.01.2020) 

Доповідач: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

 

4.48. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельних ділянок для експлуатації та 

обслуговування виробничої бази РКМ «Лівобережний» у пров. Гната 

Хоткевича, 6 (літ. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж) у Дніпровському районі міста Києва». 
Номер справи 642444324 (реєстраційний номер 08/231-2407/ПР від 11.07.2019) 

Доповідачі: директор Департаменту земельних ресурсів - Оленич Петро Сергійович; 

 

5. Різне. Інформація  до відома  

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який 

запропонував членам комісії, відповідно до ст. 8 Регламенту Київської міської 

ради  щодо недопущення конфлікту інтересів, заявити про наявність реального 

чи потенційного  конфлікту інтересів при розгляді питань порядку денного. 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні щодо прийняття за 

основу порядку денного із 63 питань засідання Постійної комісії від 10.02.2021 

року. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Прийняти за основу порядок денний із 63 питань засідання Постійної 

комісії від 10.02.2021 року. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, Проти – немає, Утрималось – немає,  

      Не голосували – 2 (Букало О.Ю., Кириченко К.В.) 

  Рішення прийнято. 

 

Питання, винесені на розгляд з голосу: 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який 

запропонував включити до порядку денного питанням 1.4. розділу 1 питання: 

«Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про звернення 

Київської міської ради до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо необхідності збільшення видатків на субсидії 

для оплати житлово-комунальних послуг у Державному бюджеті України на 

2021 рік у зв’язку із підвищенням тарифів на енергоносії»». 
 

ВИРІШИЛИ:  
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1. Включити до порядку денного питанням 1.4. розділу 1 питання: «Про 

розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про звернення Київської 

міської ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України щодо необхідності збільшення видатків на субсидії для 

оплати житлово-комунальних послуг у Державному бюджеті України на 2021 

рік у зв’язку із підвищенням тарифів на енергоносії»». 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, Проти – немає, Утрималось – немає,  

      Не голосували – 2 (Букало О.Ю., Кириченко К.В.) 

  Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який 

запропонував включити до порядку денного питанням 2.9. розділу 2 питання: 

«Про розгляд листа Солом’янської районної у м. Києві державної адміністрації 

стосовно надання кандидатури до складу наглядової ради Солом’янської 

районної у м. Києві державної адміністрації з питань розподілу і утримання 

житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій». 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Включити до порядку денного питанням 2.9. розділу 2 питання: «Про 

розгляд листа Солом’янської районної у м.Києві державної адміністрації 

стосовно надання кандидатури до складу наглядової ради Солом’янської 

районної у м. Києві державної адміністрації з питань розподілу і утримання 

житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій». 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 2 (Букало О.Ю., Кириченко К.В.) 

Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який 

запропонував включити до порядку денного питанням 2.10. розділу 2 питання: 

«Про розгляд листа ПАТ «Схід -2» щодо забудови кварталів (мікрорайонів) 

застарілого житлового фонду «Нова Дарниця» (на вул. Славгородська, 2,  

вул. Привокзальна, 10/2, вул. Новодарницька, 5а)». 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Включити до порядку денного питанням 2.10. розділу 2 питання: «Про 

розгляд листа ПАТ «Схід -2» щодо забудови кварталів (мікрорайонів) 

застарілого житлового фонду «Нова Дарниця» (на вул. Славгородська, 2, вул. 

Привокзальна, 10/2, вул. Новодарницька, 5а)». 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 2 (Букало О.Ю., Кириченко К.В.) 

Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який 

запропонував питання 2.6 розділу 2: «Про розгляд Звіту про виконання заходів 
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Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку 

житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки за 2020 

роки» зняти з розгляду та перенести на наступне засідання Постійної комісії. 
 

ВИСТУПИЛИ: Т.Криворучко 

Т.Криворучко – запропонував заслухати Звіт про виконання заходів 

Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку 

житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки за 2020 

рік на наступному засіданні Постійної комісії спільно з керівниками 

комунальних підприємств, які підпорядковані Департаменту житлово -

комунальної  інфраструктури.  

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Питання 2.6 розділу 2: «Про розгляд Звіту про виконання заходів 

Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку 

житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки за 2020 

роки» зняти з розгляду та перенести на наступне засідання Постійної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 2 (Букало О.Ю., Кириченко К.В.) 

Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні щодо прийняття в 

цілому порядку денного із 65 питань засідання Постійної комісії від 10.02.2021 

року із урахуванням питань, винесених на розгляд з голосу. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Прийняти в цілому порядок денний із 65 питань засідання Постійної 

комісії від 10.02.2021 року із урахуванням питань, винесених на розгляд з 

голосу. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 2 (Букало О.Ю., Кириченко К.В.) 

Рішення прийнято. 

 

Розгляд (обговорення) питань порядку денного: 

 

Розділ 1. Розгляд проєктів  рішень 

 

Питання 1.1. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

створення Револьверного фонду». 

       

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який анонсував, 

що підготовчою групою при Постійній комісії ведеться робота по 

напрацюванню проекту рішення по створенню Револьверного фонду. Зазначив, 

що планує на наступне засідання представити на розгляд та схвалення проект 

Положення про створення та функціонування револьверного фонду. Також  
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наголосив, що цей проект рішення необхідно подати в найкоротші терміни за 

поданням Постійної комісії на розгляд пленарного засідання сесії Київської 

міської ради.  

Головуючий зупинився на основних критеріях фінансового інструменту 

для ОСББ\ЖБК з метою проведення ремонтних та будівельних робіт у їх 

будинках і наголосив, що  Револьверний фонд буде створений на базі 

комунального підприємства для наповнення його початково бюджетними 

коштами.  

Перерахував перелік заходів, на які ці кошти можуть витрачатися, зокрема: 

енергоефективні заходи (обладнання ІТП, прилади обліку енергоносіїв), 

капітальний ремонт, заміна ліфтів, інші види робіт.  

Головуючий запропонував членам Постійної комісії опрацювати проект 

змісту положення про Револьверний фонд, направити в Департамент фінансів 

та Департамент житлово-комунальної інфраструктури  для опрацювання та 

надання пропозицій і зауважень для розгляду на наступному засіданні комісії.  

Запропонував членам комісії взяти попередньо напрацьований 

підготовчою групою проект рішення та Положення «Про револьверний фонд» 

для опрацювання та надання пропозицій і  розгляду  по суті на наступному 

засіданні Постійної комісії.  

 

В обговоренні взяли участь: О. Бродський, М. Іщенко, О. Попов,  

В. Павлик 

   

ВИРІШИЛИ: 

1. Проект рішення Київської міської ради «Про створення Револьверного 

фонду» взяти до розгляду та направити до Департаменту фінансів та 

Департаменту житлово-комунальної інфраструктури для опрацювання та 

надання пропозицій. 

2. Розглянути проект рішення Київської міської ради «Про створення 

Револьверного фонду» по суті на наступному засіданні Постійної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, Проти – немає, Утрималось – немає,  

   Не голосували – 2 (Букало О.Ю., Кириченко Т.В.) 

   Рішення  прийнято. 

 

Питання 1.2. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

звернення Київської міської ради до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до законодавства 

України стосовно діяльності житлово-будівельних кооперативів» - доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради В.Бондаренка від 11.02.2021 

№ 08/231-751/ПР. 

1.2.1. Про звернення до Мінрегіону щодо внесення змін до Порядку з 

проведення конкурсу з призначення Управителя багатоквартирного будинку, 

затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 13.06.2016 № 150. 
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СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, 

що на виконання протокольного доручення від 27.01.2021 № 1/3 відбулося 

засідання робочої групи на якій було напрацьовані питання для підготовки 

проекту рішення Київської міської ради «Про звернення Київської міської ради 

до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

щодо внесення змін до законодавства України стосовно діяльності житлово-

будівельних кооперативів». Зазначив, що суть вказаного проекту рішення 

стосується збереження форм управління багатоквартирними будинками через 

статутні органи кооперативів та можливості прийняття рішень про їх 

управління не порушуючи права усіх співвласників цих будинків. Наголосив, 

що проект рішення був наданий членам Постійної комісії для розгляду та 

надання пропозицій. 

Також, окремо Постійна комісія підготувала звернення до Мінрегіону 

щодо врегулювання питань діяльності ЖБК, а саме:  приведення Порядку з 

проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, 

відповідно до вимог абзацу 6 частини 4 статті 13 Закону України «Про 

особливості здійснення права власності багатоквартирного будинку» з 

виключенням з переліку будинків, в яких має проводитись конкурс з 

призначення управителя, житлово-кооперативні будинки. 

 

В обговоренні взяли участь: О. Бродський, Т. Дарьїна, О. Попов,  

В. Павлик, Т. Криворучко 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про звернення 

Київської міської ради до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до законодавства України 

стосовно діяльності житлово-будівельних кооперативів» - доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради В.Бондаренка від 11.02.2021  

№ 08/231-751/ПР.  

2. Доручити підготовчій групі при Постійній комісії (Антонюк В.М., 

Терновій Д.О.) здійснити організаційно-правові заходи щодо розгляду проекту 

рішення Київської міської ради «Про звернення Київської міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

щодо внесення змін до законодавства України стосовно діяльності житлово-

будівельних кооперативів» (доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради В.Бондаренка від 11.02.2021 № 08/231-751/ПР)  на пленарному 

засіданні сесії Київської міської ради. 

3. Підтримати та направити звернення від постійної комісії Київської 

міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-

енергетичного комплексу до Мінрегіону щодо врегулювання питань діяльності 

житлово-будівельних кооперативів, а саме:  приведення Порядку з проведення 

конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, відповідно до 

вимог абзацу 6 частини 4 статті 13 Закону України «Про особливості 



23 

 

здійснення права власності багатоквартирного будинку» з виключенням з 

переліку будинків, в яких має проводитись конкурс з призначення управителя, 

житлово-кооперативні будинки. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 2 (Букало О.Ю., Кириченко К.В.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 1.3. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання місцевої гарантії у 2021 році» - доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради В.Бондаренка від 05.02.2021 № 08/231-627/ПР. 

        

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, 

що в Постійну комісію надійшов проект рішення щодо залучення кредиту 

Європейського банку реконструкції та розвитку КП «Київтеплоенерго» для 

реалізації інвестиційного проекту по модернізації системи централізованого 

теплопостачання м. Києва в обсязі 140 млн. євро під гарантію Київської міської 

ради. Надав слово доповідачу. 

 

ВИСТУПИВ: О. Прокопенко 

 

В обговоренні взяли участь: О. Бродський, О. Попов, П.Пантелеєв,  

Ю. Тихонович, І.Жученко 

 

Ю.Тихонович – запропонував перенести розгляд проекту рішення на 

наступне засідання Постійної комісії та надати техніко-економічне 

обґрунтування щодо намірів  модернізації та реконструкції  критичних об’єктів 

теплоенергетичної інфраструктури м. Києва.  для детального опрацювання 

вищезазначеного проекту рішення. 

О. Попов – запропонував звернутися до Кабінету Міністрів України 

стосовно звільнення Київської міської ради (в особі КП «Київтеплоенерго») від 

сплати ПДВ на закупівлю обладнання. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання місцевої 

гарантії у 2021 році» (доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради В.Бондаренка від 05.02.2021 № 08/231-627/ПР) перенести на наступне 

засідання Постійної комісії та доручити КП «Київтеплоенерго» надати  техніко-

економічне обґрунтування щодо намірів модернізації та реконструкції  

критичних об’єктів теплоенергетичної інфраструктури м. Києва. 

2. Доручити Департаменту житлово-комунальної інфраструктури 

(постанова КМУ від 14.05.2021 № 541 «Про затвердження Порядку надання 

місцевих гарантій») надати в Постійну комісію пропозиції щодо підготовки 

звернення до Кабінету Міністрів України стосовно звільнення Київської міської 

ради (в особі КП «Київтеплоенерго») від сплати ПДВ на закупівлю обладнання. 
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3. Рекомендувати членам постійної комісії Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до 

12.02.2021 включно надати пропозиції щодо удосконалення проекту рішення 

Київської міської ради «Про надання місцевої гарантії у 2021 році». 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 1.4. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

звернення Київської міської ради до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України щодо необхідності збільшення видатків на 

субсидії для оплати житлово-комунальних послуг у Державному бюджеті 

України на 2021 рік у зв’язку із підвищенням тарифів на енергоносії» - доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради В.Бондаренка від 05.02.2021 

№ 08/231-628/ПР. 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, 

що в Постійну комісію надійшов проект рішення  щодо звернення Київської 

міської ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України стосовно необхідності збільшення видатків на субсидії для 

оплати житлово-комунальних послуг. Надав слово доповідачам. 

 

ВИСТУПИЛИ: Л.Ємець, Т.Криворучко 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про звернення 

Київської міської ради до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо необхідності збільшення видатків на субсидії 

для оплати житлово-комунальних послуг у Державному бюджеті України на 

2021 рік у зв’язку із підвищенням тарифів на енергоносії» - доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради В.Бондаренка від 05.02.2021 № 08/231-

628/ПР. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, Проти – немає, Утрималось – немає,  

   Не голосували – 2 (Букало О.Ю., Кириченко К.В.) 

   Рішення  прийнято. 

 

Розділ 2. Розгляд звернень та доручень 

 

Питання 2.1. Про розгляд звернення від ОСББ «Дерибасівський» - вул. 

Софії Русової, 7-Г; ОСББ «Верховина – 7» - вул. Софії Русової, 7; ОСББ 

«Полонина» - вул. Бориса Гмирі, 16-А; ОСББ «Світязь – 30» – вул. Софії 

Русової, 5-Б; ОСББ «Горинь – 29» - вул. Софії Русової, 3-В щодо позбавлення 

можливості укладання прямих договорів на комунальні послуги мешканців 

будинків ЖМ «ПАТРІОТИКА» (реєстраційний номер від 01.02.2021 № 08/2063). 
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СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив що 

для вирішення порушеного питання Постійна комісія направила вищезазначене 

звернення  до відповідних структурних підрозділів Київської міської державної 

адміністрації, ПрАТ АК «Київводоканал» та ДТЕК для надання інформації 

щодо вжиття заходів.  

Головуючий наголосив, що вищезазначене питання знаходиться на 

контролі у заступника голови Постійної комісії Т. Криворучка. Запропонував 

надати  слово Т. Криворучко  та співдоповідачам. Регламент 3 хв. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Т. Криворучко – зазначив, що до нього, як до депутата Київської міської 

ради звернулися мешканці житлового комплексу ЖМ «ПАТРІОТИКА» про 

допомогу, оскільки  забудовник  не  виконав ТУ щодо підключення до 

відповідних мереж і люди, які проживають в цих будинках сплачують за 

комунальні послуги по промислових тарифах. Запропонував виконавчому 

органу КМДА, ДТЕК та ПрАТ АК «Київводоканал» вжити відповідних заходів 

реагування для вирішення питання мешканців. 

І. Ставицька – зазначила, що на сьогодні ПрАТ АК «Київводоканал» та 

КП «Київтеплоенерго» вже надає послуги по ціні  житлових тарифів. 

Запропонувала вирішити питання по оплаті за електроенергію (ДТЕК), а також 

надати їм куратора для напрацювання дорожньої карти по вирішенню  питань 

по підключенню до постійної схеми надання послуг та оплати комунальних 

послуг по житлових тарифах. 

П. Пантелеєв – зазначив, що забудовник де-факто зник  і на сьогодні там є 

ряд невирішених інженерних питань. Запропонував заявникам  делегувати  

одного представника від 5 –ти ОСББ для подальшої роботи по вирішенню  

підключення будинків до постійної схеми постачання електроенергії. 

Наголосив, що він буде контролювати хід виконання порушених питань  та 

зазначив, що куратором - представником від КМДА буде Тихонов О.В. 

В. Мацьків – представник ДТЕК, зазначив, що забудовник не виконав 

умови щодо розробки постійної схеми електропостачання, однак вони  не 

заперечують в допомозі, але необхідно врегулювати ряд юридичних питань. 

Також наголосив на необхідності одного представника, який буде представляти  

інтереси від 5-ти  ОСББ і матиме право представляти їх інтереси стосовно 

напрацювання постійної схеми електропостачання та укладання прямих 

договорів.   

  О. Бродський –  запропонував від Постійної комісії уповноважити 

заступника голови комісії Т. Криворучко представляти   інтереси для вирішення 

порушених питань заявниками. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Звернення від ОСББ «Дерибасівський» - вул. Софії Русової, 7-Г; ОСББ 

«Верховина – 7» - вул. Софії Русової, 7; ОСББ «Полонина» - вул. Бориса Гмирі, 
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16-А; ОСББ «Світязь – 30» – вул. Софії Русової, 5-Б; ОСББ «Горинь – 29» - вул. 

Софії Русової, 3-В щодо позбавлення можливості укладання прямих договорів 

на комунальні послуги мешканців будинків ЖМ «ПАТРІОТИКА» (реєстраційний 

номер від 01.02.2021 № 08/2063)  підтримати. 

2. Уповноважити заступника голови комісії Т. Криворучко представляти 

Постійну комісію у вирішенні всіх проблемних питань, порушених   

мешканцями  будинків ЖМ «Патріотика».   

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА –5, Проти – немає, Утрималось – немає,  

   Не голосували – 2 (Букало О.Ю., Павлик В.А.) 

Рішення  прийнято. 
 

Питання 2.2. Про розгляд колективної скарги співвласників 

багатоповерхового будинку № 24-А по проспекту Героїв Сталінграда (кв.кв. – 

175-190) щодо некоректного розподілення та виставлення їм в листопаді та 

грудні  2020 року обсягів споживання та розмірів плати за комунальну послугу 

з ЦО (централізованого опалення) (реєстраційний номер від 28.01.2021 № КО-1155). 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, 

що в Постійну комісію надійшла колективна скарга, в якій вони просять 

усунути порушення норм споживання при нарахуванні оплати за спожите 

тепло, розпорядження від 28.12.2020 № 2077, а також створити робочу групу із 

залученням експертів, провідних фахівців та отримати від КП 

«Київтеплоенерго» необхідні матеріали та документи. Зазначене звернення 

Постійна комісія  направила до Департаменту житлово-комунальної 

інфраструктури для надання інформації про вжиті заходи в межах власної 

компетенції та надання відповідних роз’яснень. За інформацією КП 

«Київтеплоенерго» мешканці кв.кв. 175-190 за власний кошт встановили вузол 

комерційного обліку теплової енергії за показниками якого проводяться 

нарахування за послуги з центрального опалення цих квартир, у зв’язку з чим з 

січня місяця 2021 року цей вузол не використовується, як комерційний і 

пропонують власникам цих квартир укласти нові договори з надання послуг 

теплопостачання та гарячого водопостачання або індивідуальний, або 

колективний. Надав слово доповідачу з конкретною пропозицією щодо 

вирішення питання по суті.    

 

ВИСТИПИЛИ: К. Лопатін, Т. Булка, О.Попов 

К. Лопатін – наголосив, що мешканці квартир 179 та 184 житлового 

будинку № 24-А на просп. Героїв Сталінграда (далі - Будинок) скаржаться, що 

нарахування за послуги з централізованого опалення (по квартирам площею 

понад 150 м кв. нарахування (13,5 Гкал) за листопад, грудень 2020 

перевищують нарахування за 2017 рік (10,2 Гкал) та повідомив членів комісії 

про таке: 

виконавцем послуг за вказаною адресою є КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

(далі – КТЕ). 
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Загальна опалювальна площа квартир Будинку становить 27083,23 кв. м.; 

26 квартир обладнані квартирними засобами обліку теплової енергії; 

опалювальна площа місць загального користування Будинку становить 

5322,80 кв. м. 

В квартирах 179 та 184 Будинку відсутні індивідуальні засоби обліку 

теплової енергії. 

Систему централізованого опалення Будинку обладнано десятьма 

будинковими засобами обліку теплової енергії, зокрема по діапазону 

розповсюдження кв. 175-190 зав. № 213810 марки ТЭРМ, який обліковував 

теплову енергію для приготування гарячої води по діапазону квартир 1-206 

(алгоритм розрахунку: від показань вузла обліку відраховувалися обсяг 

теплової енергії, витраченої на приготування гарячої води для надання послуг з 

постачання гарячої води мешканцям квартир діапазону 1-206 та обсяги теплової 

енергії визначені за показаннями вузлів комерційного обліку, що були 

встановлені в інших під’їздах). 
Співвласники будинку самостійно обладнали під’їзди вузлами 

комерційного теплової енергії, внаслідок чого було змінено порядок нарахувань 
та розподілу між споживачами обсягу послуг з централізованого опалення, а 
саме нарахування за послуги з централізованого опалення мешканцям таких 
під’їздів проводяться за показаннями встановлених вузлів обліку з урахуванням 
опалювальної площі прив’язаного діапазону квартир.  

У січні 2021 року мешканці діапазону квартир 175-190 власним коштом 
встановили вузол комерційного обліку теплової енергії зав. № 70661565, за 
показаннями якого проводяться нарахування за послуги з централізованого 
опалення мешканцям цих квартир, у зв’язку з чим з січня 2021 року вузол 
обліку теплової енергії зав. № 213810 не використовується як комерційний. 

Щодо застосування тарифів на послугу з постачання теплової енергії 
відповідно до розпорядження ВО КМР (КМДА) № 2077 від 29.12.2020, такі 
тарифи застосовуються за умови укладення договорів про надання відповідних 
послуг. 

По Будинку надаються послуги з централізованого опалення та 
централізованого постачання гарячої води. Тарифи на послуги з постачання 
теплової енергії і гарячої води, затверджені вказаним вище розпорядженням, 
будуть застосовані з моменту укладання нових договорів про надання послуг з 
постачання теплової енергії та надання послуг з постачання гарячої води.  

Т. Булка – зазначила, що дані по показниках є некоректні, в результаті 

чого було нараховано близько 350 - 400 тис. грн. і просить, депутатів членів 

Постійної комісії доручити  КП «Київтеплоенерго» переглянути  ці тарифи та 

вирішити питання щодо перерахунку. 

 

О. Бродський – запропонував КП «Київтеплоенерго» задіяти всі важелі 

впливу щодо задоволення колективної скарги, оскільки це непідйомні суми для 

мешканців та надати в Постійну комісію пропозиції щодо шляхів вирішення.     

Також, наголосив, що якщо такого досвіду  не було раніше, необхідно його 

напрацювати.  
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ВИРІШИЛИ: 

1. Колективну скаргу співвласників багатоповерхового будинку № 24-А 

по проспекту Героїв Сталінграда (кв.кв. – 175-190) щодо некоректного 

розподілення та виставлення їм в листопаді та грудні місяцях 2020 року обсягів 

споживання та розміру плати за комунальну послугу з ЦО (централізованого 

опалення) (реєстраційний номер від 28.01.2021 № КО-1155) підтримати. 

2. Доручити КП «Київтеплоенерго» напрацювати шляхи компенсації 

розміру плати за комунальну послугу з ЦО (централізованого опалення) за 

листопад – грудень місяці 2020 року мешканцям будинку № 24-А по проспекту 

Героїв Сталінграда (кв.кв. – 175-190) і надати в Постійну комісію обґрунтовану  

інформацію стосовно шляхів вирішення та задоволення колективної скарги 

співвласників багатоповерхового будинку № 24-А по проспекту Героїв 

Сталінграда (кв.кв. – 175-190). 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, Проти – немає, Утрималось – немає,  

   Не голосували –2 (Букало О.Ю., Павлик В.А.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 2.3.  Про розгляд звернення гр. Вахи О.В. щодо приватизації 

житлового приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Сирецька, буд. 46, 

кімната 4 (реєстраційний номер від 04.02.2021 № В-1592). 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, 

що за інформацією  Департаменту будівництва та житлового забезпечення 

відповідальним за вирішення цього питання є Департамент  житлово-

комунальної інфраструктури  та Подільська РДА. Надав слово доповідачам.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

В. Денисенко - зазначив, що приватизація кімнат у гуртожитку можлива  

тільки за умови передачі гуртожитку та зовнішніх мереж в комунальну 

власність територіальної громади м.  Києва. Гуртожиток за адресою: вул. 

Сирецька, 46 перебуває на балансі ДП «Шампанських вин». Балансоутримувач 

(власник) повинен надати згоду на передачу цього гуртожитку та зовнішніх 

мереж  в комунальну власність територіальної громади м.  Києва. Департамент 

житлово-комунальної інфраструктури спільно  з районом готує розпорядження 

про приймання та здійснює відповідні процедури. Запропонував доручити 

Департаменту житлово-комунальної інфраструктури звернутися до ДП 

«Шампанських вин» та Фонду державного майна України з проханням 

прискорити розгляд питання щодо включення  гуртожитку за адресою: вул. 

Сирецька, 46 в комунальну власність територіальної громади м.  Києва. 

 

І. Пастухов, О.Малихін –  наголосили, що  гуртожиток на вул. 

Сирецькій, 46 у Подільському районі міста Києва входить до складу цілісного 

майнового комплексу ДП «Київський завод шампанських вин», переданого на 



29 

 

утримання ПАТ «КЗШВ «Столичний» за договором оренди від 06.11.1992  

№ Д-1455. 

Рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 № 844/7080 «Про 

впорядкування прийняття майна до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва, передачі його у володіння та користування, передачі до 

сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій, закріплення 

майна на праві господарського відання або оперативного управління» надано 

згоду на прийняття усіх гуртожитків  (у т. ч. гуртожитку на вул. Сирецькій, 46) 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва. 

 Житловий фонд (гуртожитки) приймаються до комунальної власності 

територіальної громади міста відповідно до Законів України «Про передачу 

об’єктів права державної та комунальної власності», «Про забезпечення 

реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» та Положення про порядок 

передачі в комунальну власність загальнодержавного житлового фонду, що 

перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні 

підприємств, установ та організацій, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 06.11.95 № 891. 

Доповідачі довели до відома членів комісії, що для реалізації житлових 

прав мешканців гуртожитку на вул. Сирецькій, 46 Департамент житлово-

комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) неодноразово звертався  до Фонду 

державного майна України (останній лист від 09.11.2020 № 058/4/1/6296)  

стосовно надання відповідного розпорядчого документу (розпорядження, наказ 

тощо) щодо безоплатної передачі до комунальної   власності  територіальної 

громади міста Києва гуртожитку на вул. Сирецькій, 46 та зовнішніх інженерних 

мереж відповідно до чинного законодавства України. Однак, на сьогодні 

відповідні розпорядчі документи від Фонду державного майна України не 

надходили. 

Доповідачі зазначили, що у разі надання ДП «Київський завод 

шампанських вин» згоди, а також оформлення та погодження належним чином 

передбаченої законодавством технічної документації, буде опрацьовано проект 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) «Про безоплатне прийняття гуртожитку на вул. 

Сирецькій, 46 та зовнішніх інженерних мереж до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва».  

 

В. Харков – представник від О. Вахи за довіреністю, запропонував 

Постійній комісії звернутися до Фонду державного майна України з проханням 

виконати імперативні норми чинного законодавства та передати цей 

гуртожиток в комунальну власність територіальної громади м. Києва. 

 

О. Бродський  - запропонував заявнику підготувати колективне звернення 

від усіх мешканців, які проживають в цьому гуртожитку та надати в Постійну 

комісію. 

https://kmr.ligazakon.net/document/mr181800$2018_10_18
https://kmr.ligazakon.net/document/mr181800$2018_10_18
https://kmr.ligazakon.net/document/mr181800$2018_10_18
https://kmr.ligazakon.net/document/mr181800$2018_10_18
https://kmr.ligazakon.net/document/mr181800$2018_10_18
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В обговоренні взяли участь: О. Бродський, О. Попов,  В. Харко 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Звернення гр. Вахи О.В. (реєстраційний номер від 04.02.2021 № В-1592 взяти 

до розгляду та підтримати.  

2. Підготувати звернення до ДП "Шампанських вин" та Фонду державного 

майна України щодо надання згоди про безоплатне прийняття гуртожитку на 

вул. Сирецькій, 46 та зовнішніх інженерних мереж до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва.  

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, Проти – немає, Утрималось – немає,  

   Не голосували – 2 (Букало О.Ю., Павлик В.А.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 2.4. Про розгляд доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради В. Бондаренка від 27.01.2021 № 08/1752 щодо 

звернення ОСН «Комітет мікрорайону «Русанівка» м. Києва» стосовно 

перегляду рішення Київської міської ради від 30.07.2020 № 423/9502. 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, 

що в Постійну комісію надійшло доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради В. Бондаренка стосовно розгляду звернення 

ОСН "Русанівка", які виступають категорично проти забудови 4-х поверхової 

будівлі нового медичного закладу за адресою: на вул. Ігоря Шамо, 15-а. В 

своєму зверненні заявники просять визначити  Постійну комісію,  як профільну 

та головну з розгляду зазначеної ситуації. При попередньому вивчені 

підготовча група дійшла до висновку, що питання  порушені у звернені не 

належать до функціональної спрямованості постійної комісії Київської міської 

ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного 

комплексу.       

Головуючий запропонував  вищезазначене звернення направити до 

постійної комісії Київської міської ради з питань  архітектури, містобудування 

та земельних  відносин, як профільної відповідно до її функціональної  

спрямованості.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Звернення ОСН «Комітет мікрорайону «Русанівка» м. Києва» (доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради В. Бондаренка від 27.01.2021 

№ 08/1752)  направити в постійну комісію Київської міської ради з питань 

архітектури, містобудування та земельних відносин, як профільної відповідно 

до її функціональної спрямованості для розгляду та вжиття заходів в межах 

власної компетенції. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, Проти – немає, Утрималось – немає,  

   Не голосували – 2 (Букало О.Ю., Павлик В.А.) 
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Рішення  прийнято. 

 

Питання 2.5. Про розгляд інформації Департаменту житлово-комунальної 

інфраструктури про хід виконання протокольних доручень від 02.02.2021 № 4/4 

виїзного засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу на полігон 

твердих побутових відходів № 5 за адресою: с. Підгірці, Обухівський район, 

Київська обл.: 

- щодо звернення до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України щодо виділення фінансування з державного екологічного фонду для 

прискорення закриття полігону твердих побутових відходів № 5; 

- щодо звернення до Кабінету Міністрів України з відповідним 

обґрунтуванням питань, пов’язаних із експлуатацією полігону твердих 

побутових відходів № 5 у с. Підгірці, Обухівського району, Київської області та 

його закриття; 

- щодо звернення до першого заступника голови Київської міської 

державної адміністрації М.Поворозника та до Департаменту фінансів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) щодо забезпечення фінансування робіт необхідних для реалізації 

рішення Київської міської ради від 27.09.2018 № 1522/5586 «Про додаткові 

заходи, спрямовані на вирішення додаткових питань, пов’язаних із 

експлуатацією полігону твердих побутових відходів №5 у с. Підгірці, 

Обухівського району, Київської області, та його закриття»; 

- щодо бюджетних запитів стосовно збільшення фінансування робіт, 

пов’язаних із експлуатацією полігону твердих побутових відходів № 5 у  

с. Підгірці, Обухівського району, Київської області, та його закриття. 

- щодо проведення конкурсу на набуття права виконання послуг у сфері 

поводження з побутовими відходами відповідно до вимог Закону України «Про 

відходи»; 

- стосовно розробки схеми теплопостачання м. Києва. 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, 

Постійна комісія провела виїзне засідання на полігоні твердих побутових 

відходів №5, на якому були напрацьовані певні протокольні доручення і надав 

слово доповідачам. 

 

ВИСТУПИВ:  

       О. Малихін – зазначив, що проект звернення до Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України щодо виділення фінансування з 

державного екологічного фонду для прискорення закриття полігону твердих 

побутових відходів № 5 підготовлено. 

Однак, наголосив, що відповідно до Порядку планування та фінансування 

природоохоронних заходів планування видатків для реалізації 

природоохоронних заходів за відповідною бюджетною програмою 
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здійснюється Мінприроди на кожний бюджетний період, тобто такі звернення 

подаються на наступний бюджетний період і у нашому випадку при 

позитивному рішенні кошти можливо буде отримати у 2022 році чи за умови 

внесення змін до переліку природоохоронних заходів у 2021 році. 

Разом з тим, доповідач повідомив, що необхідно додати відповідний 

пакет документів і  запропонував  доручити ПрАТ «Київспецтранс», як 

замовнику робіт та виконавцю природоохоронного заходу, та Управлінню 

екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) у частині надання екологічного 

висновку, підготувати документи з метою направлення листа до Міндовкілля. 

       Повідомив, що проект звернення до Кабінету Міністрів України, з 

відповідним обґрунтуванням питань, щодо виділення коштів для фінансування 

робіт, пов’язаних з експлуатацією полігону твердих побутових відходів № 5 у  

с. Підгірці Обухівського району Київської області та його закриття 

підготовлено. 

Також повідомив, що такі звернення, в установленому порядку, теж 

подаються на наступний бюджетний період і у нашому випадку при 

позитивному рішенні кошти можливо буде отримати у 2022 році. 

Запропонував на необхідності направлення від Постійної комісії 

звернення на виконувача обов’язків першого заступника голови Київської 

міської державної адміністрації В. Мондриївського щодо забезпечення 

фінансування робіт, необхідних для реалізації рішення Київської міської ради 

від 27.09.2018 № 1522/5586 «Про додаткові заходи, спрямовані на вирішення 

проблемних питань, пов’язаних із експлуатацією полігону твердих побутових 

відходів № 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області, та його 

закриття». 

Зазначив, що загальна потреба у фінансуванні для реалізації комплексу 

заходів на полігоні ТПВ № 5 становить 397,4 млн грн, з них на сьогодні з 

бюджету міста Києва на 2021 рік передбачено лише 11,5 млн грн.  

крім того, повідомив, що враховуючи колосальну нестачу обсягів 

фінансування Департаментом житлово-комунальної інфраструктури 

підготовлено проекти звернень до Кабінету Міністрів України та Міністерства 

захисту довкілля та природних ресурсів України щодо можливості виділення 

коштів з державного бюджету України та коштів Державного фонду охорони 

навколишнього природного середовища для здійснення природоохоронних 

заходів, зокрема на реконструкцію та технічне переоснащення і рекультивацію 

ділянки № 1 полігону ТПВ № 5 у сумі 375,5 млн грн. 

Також, запропонував з метою запобігання зупинки виконання 

запланованих заходів на полігоні ТПВ № 5 від Постійної комісії надати 

доручення Департаменту фінансів і  Департаменту економіки та інвестицій 

збільшити обсяги фінансування, зазначених заходів при внесенні змін до 

бюджету міста Києва на 2021 рік та Програми економічного і соціального 

розвитку м. Києва на 2021 рік і зазначив, що  пропозиції в Постійну комісію 

надані. 
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І. Пастухов -  зазначив, що у грудні 2017 року проведено в 

установленому порядку конкурс на визначення виконавця послуг з вивезення 

побутових відходів на території міста Києва (за 10 лотами в межах 

адміністративних районів міста), за результатами якого визначено виконавцем 

послуг на території кожного з 10 районів КП «Київкомунсервіс». 

Доповідач наголосив, що за останні три роки (з часу після проведення 

конкурсу) сталися певні зміни:  

- з метою обмеження та запобігання негативному впливу відходів на 

навколишнє природне середовище та здоров'я людини забороняється з 1 січня 

2018 року захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів 

(пункт і) статті 32 Закону України «Про відходи»); 

- виникла потреба у закритті полігону твердих побутових відходів № 5 

(рішення Київської міської ради від 27.09.2018 № 1522/5586 «Про додаткові 

заходи, спрямовані на вирішення проблемних питань, пов’язаних із 

експлуатацією полігону твердих побутових відходів № 5 у с. Підгірці 

Обухівського району Київської області, та його закриття», яким  затверджено 

перелік додаткових заходів, серед яких поетапне припинення складування 

відходів та закриття полігону ТПВ № 5 після завершення робіт з його 

рекультивації); 

- відсутня інвестиційна привабливість у будівництві сміттєпереробних 

потужностей (відповідно до пункту 4 рішення Київської міської ради від 

14.12.2017 № 697/3704 «Про деякі питання щодо поводження з побутовими 

відходами на території міста Києва» КП «Київкомунсервіс», як переможцю 

конкурсу з надання послуг з вивезення побутових відходів рекомендовано 

укладати договори із суб’єктами господарювання у сфері перероблення, 

утилізації, захоронення побутових відходів на конкурсних засадах та з 

урахуванням кращих світових практик).  

КП «Київкомунсервіс» в установленому порядку було оголошено конкурс 

на визначення виконавця послуг з перероблення (оброблення) та захоронення 

побутових відходів, що утворюються на території міста Києва. Засідання 

конкурсної комісії з визначення такого виконавця послуг відбулось 28 вересня 

2018 року. На призначену дату проведення конкурсу пропозицій від учасників 

конкурсу не надійшло); 

- виконавець послуг з вивезення побутових відходів укладає договори про 

надання послуг з поводження з побутовими відходами із споживачами та 

зобов’язаний укласти договори про надання послуг з перероблення та 

захоронення побутових відходів із суб’єктами господарювання, що надають 

такі послуги. 

Доповідач зазначив, що виходом із ситуації, яка склалася  може бути 

проведення нового конкурсу на набуття права виконання послуг у сфері 

поводження з побутовими відходами відповідно до вимог Закону України «Про 

відходи», оскільки захоронення більше половини відходів, що утворюються у 

м. Києві, здійснюється на полігонах № 5 і № 6, ресурс яких майже вичерпано, 

та, за умови того, що прийнято низку рішень щодо закриття полігону ТПВ № 5, 
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вбачається малоймовірним продовження чинних або укладання нових договорів 

на захоронення необхідного обсягу відходів на цих об’єктах.  

Крім того, наголосив, що до кваліфікаційних вимог учасників конкурсу 

(за можливості) необхідно включити вимогу щодо будівництва об’єкта з 

перероблення побутових відходів, з наданням графіка такого будівництва, та 

переможцю надати тривалий термін надання послуг з метою повернення 

(окупності) інвестицій. 

Також повідомив, що проект схеми теплопостачання знаходиться на 

погодженні у Мінрегіоні і після погодження  буде надана до Постійної комісії. 

 

Ю. Тихонович – запропонував надати в Постійну комісію проект схеми 

теплопостачання на найближче засідання.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Доручити ПрАТ «Київспецтранс», як замовнику робіт та виконавцю 

природоохоронного заходу, та Управлінню екології та природних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) у частині надання екологічного висновку, підготувати документи 

з метою направлення листа до Міндовкілля. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, Проти – немає, Утрималось – немає,  

   Не голосували – 2 (Букало О.Ю., Павлик В.А.) 

Рішення  прийнято. 

 

2. Звернутися до виконувача обов’язків першого заступника голови 

Київської міської державної адміністрації В. Мондриївського з проханням  

забезпечити фінансування робіт, необхідних для реалізації рішення Київської 

міської ради від 27.09.2018 № 1522/5586 «Про додаткові заходи, спрямовані на 

вирішення проблемних питань, пов’язаних із експлуатацією полігону твердих 

побутових відходів № 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області, та 

його закриття».   

3. Звернутися до Департаменту фінансів і Департаменту економіки та 

інвестицій з проханням збільшити фінансування для реалізації комплексу 

заходів на полігоні ТПВ № 5 – загальна потреба становить 397,4 млн грн, з них 

на сьогодні з бюджету міста Києва на 2021 рік передбачено лише 11,5 млн грн.  

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, Проти – немає, Утрималось – немає,  

   Не голосували – 2 (Букало О.Ю., Павлик В.А.) 

Рішення  прийнято. 

 

4. Доручити Департаменту житлово-комунальної інфраструктури 

підготувати відповідні організаційно-правові дії щодо проведення нового 

конкурсу на набуття права виконання послуг у сфері поводження з побутовими 

відходами відповідно до вимог Закону України «Про відходи» з обов’язковим  

включенням до кваліфікаційних вимог учасників конкурсу (за можливості)  

вимоги щодо будівництва об’єкта з перероблення побутових відходів, з 
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наданням графіка такого будівництва, та переможцю надати тривалий термін 

надання послуг з метою повернення (окупності) інвестицій. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, Проти – немає, Утрималось – немає,  

   Не голосували – 2 (Букало О.Ю., Павлик В.А.) 

Рішення  прийнято. 

 

5. Департаменту житлово-комунальної інфраструктури надати  в Постійну 

комісію на наступне засідання Постійної комісії проект схеми теплопостачання. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, Проти – немає, Утрималось – немає,  

   Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 2.6. ПЕРЕНЕСЕНО. 
 

Питання 2.7. Про розгляд листа Департаменту будівництва та житлового 

забезпечення стосовно надання кандидатури до складу комісії з вирішення 

проблемних питань по об’єктах незавершеного будівництва, утвореної 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 18.03.2015 № 236. 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, 

що в Постійну комісію звернувся профільний Департамент житлово-

комунальної інфраструктури щодо надання кандидатури від постійної комісії 

Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та 

паливно-енергетичного комплексу до складу комісії з вирішення проблемних 

питань по об’єктах незавершеного будівництва. Запропонував членам 

Постійної комісії надати свої пропозиції. 

 

В обговоренні взяли участь: О.Бродський, Ю.Тихонович, 

К.Кириченко, Т.Криворучно 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Від постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до складу 

комісії з вирішення проблемних питань по об’єктах незавершеного 

будівництва, утвореної розпорядженням виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.03.2015 № 236 

включити кандидатури секретаря Постійної комісії Кириченко К.В. та члена 

Постійної комісії Попова О.П.  

2. Про прийняте рішення поінформувати Департамент будівництва та 

житлового забезпечення. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 2 (Букало О.Ю., Павлик В.А.) 

Рішення  прийнято. 
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Питання 2.8.  Про розгляд листа Департаменту житлово-комунальної 

інфраструктури стосовно надання двох кандидатур від постійної комісії 

Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та 

паливно-енергетичного комплексу до складу постійно діючої конкурсної 

комісії для конкурсного відбору кандидатур на посади керівників суб’єктів 

господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих 

Департаменту житлово-комунальної інфраструктури. 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, 

що в Постійну комісію звернувся профільний Департамент житлово-

комунальної інфраструктури щодо надання кандидатури від постійної комісії 

Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та 

паливно-енергетичного комплексу до складу постійно діючої конкурсної 

комісії для конкурсного відбору кандидатур на посади керівників суб’єктів 

господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих 

Департаменту житлово-комунальної інфраструктури. Запропонував членам 

Постійної комісії надати свої пропозиції. 

 

В обговоренні взяли участь: О.Бродський, Ю.Тихонович, 

К.Кириченко, Т.Криворучно 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Від постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до складу 

постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на 

посади керівників суб’єктів господарювання комунального сектора економіки, 

підпорядкованих Департаменту житлово-комунальної інфраструктури включити 

кандидатури першого заступника голови Постійної комісії Тихоновича Ю.С. та 

члена Постійної комісії Попова О.П. 

2. Про прийняте рішення поінформувати Департамент житлово-комунальної 

інфраструктури. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 2 (Букало О.Ю., Павлик В.А.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 2.9. Про розгляд листа Солом’янської районної у м. Києві 

державної адміністрації стосовно надання кандидатури до складу наглядової 

ради Солом’янської районної у м. Києві державної адміністрації з питань 

розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і 

прибудинкових територій. 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, 

що в Постійну комісію звернулася Солом’янська районна у м. Києві державна 
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адміністрація щодо надання кандидатури від постійної комісії Київської міської 

ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного 

комплексу до наглядової ради Солом’янської районної у м. Києві державної 

адміністрації з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та 

використання гуртожитків і прибудинкових територій. Запропонував членам 

Постійної комісії надати свої пропозиції. 

 

В обговоренні взяли участь: О.Бродський, Ю.Тихонович, 

К.Кириченко, Т.Криворучко 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Від постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до наглядової 

ради Солом’янської районної у м. Києві державної адміністрації з питань 

розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і 

прибудинкових територій включити кандидатуру першого заступника голови 

Постійної комісії  Тихоновича Ю.С..  

2. Про прийняте рішення поінформувати Солом’янську районну у м. Києві 

державну адміністрацію. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 2 (Букало О.Ю., Павлик В.А.) 

Рішення  прийнято. 
 

Питання 2.10. Про розгляд листа ПАТ «Схід -2» щодо забудови кварталів 

(мікрорайонів) застарілого житлового фонду «Нова Дарниця» (на  

вул. Славгородська, 2, вул. Привокзальна, 10/2, вул. Новодарницька, 5а) 
(реєстраційний номер  08/2832 від 09.02.2021). 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, 

що в Постійну комісію надійшло звернення ПАТ "Схід-2" про наміри щодо 

забудови застарілого житлового фонду (кварталів) у Дарницькому районі. 

Матеріали були направлені членам Постійної комісії для ознайомлення. 

 

В обговоренні взяли участь: О. Бродський, Ю. Тихонович,  

К. Кириченко, Т. Криворучко 

 

О. Бродський – запропонував створити робочу групу на базі постійної 

комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та 

паливно-енергетичного комплексу із залученням представників Департаменту 

містобудування та архітектури, Департаменту земельних відносин, 

Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, Департаменту 

будівництва та житлового забезпечення, Департаменту фінансів, депутатів 

Київської міської ради (за згодою) Терентьєва М.О. (за згодою), Марченко 

О.Л.(за згодою), Ярмоленко Ю.О. (за згодою) та представників від ПАТ «Схід-
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2» для розроблення дорожньої карти пілотного проекту забудови кварталів 

(мікрорайонів) застарілого житлового фонду «Нова Дарниця» (на вул. 

Славгородська,2,вул.Привокзальна,10/2, вул. Новодарницька, 5а). 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Звернення ПАТ «Схід-2» взяти до розгляду.  

2. Створити на базі постійної комісії Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу із 

залученням представників Департаменту містобудування та архітектури, 

Департаменту земельних відносин, Департаменту житлово-комунальної 

інфраструктури, Департаменту будівництва та житлового забезпечення, 

Департаменту фінансів, депутатів Київської міської ради (за згодою) 

Терентьєва М.О., Марченко О.Л., Ярмоленко Ю.О. та представників від ПАТ 

«Схід-2» для розроблення дорожньої карти пілотного проекту забудови 

кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду «Нова Дарниця» (на вул. 

Славгородська, 2, вул. Привокзальна, 10/2, вул. Новодарницька, 5а). 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 2 (Букало О.Ю., Павлик В.А.) 

Рішення  прийнято. 

 

Розділ 3. Повторний розгляд проєктів рішень (кадастрових справ) щодо 

набуття прав на землю із земель комунальної власності в м. Києві 

 

Питання 3.1. Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської 

ради «Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕКІЛА ГОЛД» земельної ділянки в оренду для експлуатації та 

обслуговування АЗС з кафе-магазином та автомийкою на Харківському шосе, 

68 у Дарницькому районі міста Києва».  
Номер справи 494442071 (реєстраційний номер 08/231-76/ПР від 07.12.2020) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, 

що площа земельної ділянки - 0,5222 га. Забудована комплексом будівель 

площею 469,9 кв.м. 

 

ВИСТУПИЛИ: О.Бродський, Ю.Тихонович, К.Кириченко,  

Т. Криворучко, В.Дворніков  

 

О. Бродський – запропонував підтримати проект рішення. 

Ю.Тихонович – запропонував відхилити  цей проект рішення, оскільки на 

його думку в Постійну комісію надано недостатньо документів для 

погодження. 

 

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

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕКІЛА ГОЛД» 

земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування АЗС з кафе-

магазином та автомийкою на Харківському шосе, 68 у Дарницькому районі 

міста Києва». Номер справи 494442071 (реєстраційний номер 08/231-76/ПР від 

07.12.2020 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 2 (Букало О.Ю., Павлик В.А.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 3.2. Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської 

ради «Про надання ОБ'ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ«СТАРОДАРНИЦЬКИЙ» земельної 

ділянки у постійне користування для будівництва комплексу житлових 

будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземними 

автостоянками на вул. Лохвицькій у Дніпровському районі міста Києва».  
Номер справи 606044440 (реєстраційний номер 08/231-2249/ПР від 07.09.2020) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, 

що площа земельної ділянки - 0,9018 га. Забудована багатоповерховим 

житловим будинком площею 25640,25 кв.м. 

 

ВИСТУПИЛИ: Т.Криворучко, А.Логвин, Ю.Тихонович 

Ю.Тихонович – запропонував підтримати цей проект рішення за умови 

внесення змін в цільове призначення земельної ділянки і викласти її в такий 

редакції: «Про надання ОБ'ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ«СТАРОДАРНИЦЬКИЙ» земельної 

ділянки у постійне користування для експлуатації та обслуговування комплексу 

житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземними 

автостоянками та для будівництва трансформаторної підстанції на  

вул. Лохвицькій у Дніпровському районі міста Києва». 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

ОБ'ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ«СТАРОДАРНИЦЬКИЙ» земельної ділянки у постійне 

користування для будівництва комплексу житлових будинків з вбудовано-

прибудованими приміщеннями та підземними автостоянками на вул. 

Лохвицькій у Дніпровському районі міста Києва» з рекомендаціями, а саме: 

цільове призначення земельної ділянки і викласти її в такий редакції: «Про 

надання ОБ'ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ«СТАРОДАРНИЦЬКИЙ» земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування комплексу житлових 

будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземними 
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автостоянками та для будівництва трансформаторної підстанції на  

вул. Лохвицькій у Дніпровському районі міста Києва».  
Номер справи 606044440 (реєстраційний номер 08/231-2249/ПР від 07.09.2020) 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 2 (Павлик В.А., Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 3.3. Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської 

ради «Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО 

ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівель котельні та мазутосховища на  

вул. Лісній, 28 в Оболонському районі міста Києва».  
Номер справи 772087415 (реєстраційний номер 08/231-2975/ПР від 02.10.2019) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, 

що площа земельної ділянки - 0,6176 га.Забудована комплексом будівель  

площею 1412,9 кв.м. 

 

ВИСТУПИВ: Ю.Тиханович 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівель котельні та мазутосховища на  

вул. Лісній, 28 в Оболонському районі міста Києва». Номер справи 772087415 

(реєстраційний номер 08/231-2975/ПР від 02.10.2019) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 2 (Букало О.Ю., Павлик В.А.) 

Рішення  прийнято. 

 

Розділ 4 . Розгляд нових  проєктів рішень (кадастрових справ) щодо 

набуття прав на землю із земель комунальної власності в м. Києві 

 

О.Бродський – зазначив, що підготовча група при Постійній комісії 

опрацювала питання розділу 4 (питання 4.1. – 4.46.) та запропонувала 

підтримати.  

Тому, головуючий запропонував розглянути питання розділу 4 (питання 

4.1. – 4.46.) за скороченою процедурою, а саме:  при розгляді проектів рішення 

про надання КП «Київтеплоенерго» в постійне користування земельних ділянок 

називати тільки номер кадастрової справи, проголосувати в цілому та  вважати 

проголосованим за кожне питання розділу 4 (питання 4.1. – 4.46.) окремим. 
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ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.1. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Тургенєвській, 72 у Шевченківському районі міста Києва».  
Номер справи 515641300 (реєстраційний номер 08/231-466/ПР від 20.01.2021) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, 

що площа земельної ділянки - 0,0130 га. Забудована будівлею центрального 

теплового пункту площею 57 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Тургенєвській, 72 у Шевченківському районі міста Києва». Номер справи 

515641300 (реєстраційний номер 08/231-466/ПР від 20.01.2021) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.2. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Жмаченка, 12 у Дніпровському районі міста Києва».  
Номер справи 575241258 (реєстраційний номер 08/231-467/ПР від 20.01.2021) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, 

що площа земельної ділянки - 0,0348га. Забудована будівлею центрального 

теплового пункту площею 157,2 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне користування для 
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експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Жмаченка, 12 у Дніпровському районі міста Києва». Номер справи 575241258 

(реєстраційний номер 08/231-467/ПР від 20.01.2021) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.3. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної на вул. Татарській, 20 у 

Шевченківському районі міста Києва».  
 Номер справи 394186601 (реєстраційний номер 08/231-468/ПР від 20.01.2021) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, 

що площа земельної ділянки - 0,0422 га. Забудована будівлею бойлерної 

площею 218,7 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної на вул. Татарській, 20 у 

Шевченківському районі міста Києва». Номер справи 394186601 (реєстраційний 

номер 08/231-468/ПР від 20.01.2021) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.4. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на 

бульв. Лесі Українки, 18-а у Печерському районі міста Києва».  
Номер справи 687294113 (реєстраційний номер 08/231-469/ПР від 20.01.2021) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, 

що площа земельної ділянки - 0,0106 га. Забудована будівлею центрального 

теплового пункту площею 44,7 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 
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1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на 

бульв. Лесі Українки, 18-а у Печерському районі міста Києва». Номер справи 

687294113 (реєстраційний номер 08/231-469/ПР від 20.01.2021) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.5. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового пункту на 

вул. Якуба Коласа, 14 у Святошинському районі міста Києва».  
Номер справи 354101761 (реєстраційний номер 08/231-470/ПР від 20.01.2020) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, 

що площа земельної ділянки - 0,2030 га. Забудована будівлею індивідуального 

теплового пункту площею 321 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового пункту на 

вул. Якуба Коласа, 14 у Святошинському районі міста Києва». Номер справи 

354101761 (реєстраційний номер 08/231-470/ПР від 20.01.2020) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.6. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового пункту на 

вул. Старо-Київській, 9 у Шевченківському районі міста Києва».  
Номер справи 241920185 (реєстраційний номер 08/231-480/ПР від 21.12.2020) 
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СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, 

що площа земельної ділянки - 0,0190 га. Забудована будівлею індивідуального 

теплового пункту площею 68,4 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового пункту на 

вул. Старо-Київській, 9 у Шевченківському районі міста Києва». Номер справи 

241920185 (реєстраційний номер 08/231-480/ПР від 21.12.2020) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.7. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Героїв Оборони, 5 у Голосіївському районі міста Києва».  
Номер справи 532541730 (реєстраційний номер 08/231-481/ПР від 21.01.2021) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, 

що площа земельної ділянки - 0,0354 га. Забудована будівлею центрального 

теплового пункту площею 190,9 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Героїв Оборони, 5 у Голосіївському районі міста Києва». Номер справи 532541730 

(реєстраційний номер 08/231-481/ПР від 21.01.2021) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.8. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне користування для 
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експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового пункту на 

вул. Ромоданова Академіка, 11/15 у Шевченківському районі міста Києва». 
Номер справи 549641371 (реєстраційний номер 08/231-482/ПР від 21.01.2021) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, 

що площа земельної ділянки - 0,0099 га. Забудована будівлею індивідуального 

теплового пункту площею 49,1 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового пункту на 

вул. Ромоданова Академіка, 11/15 у Шевченківському районі міста Києва». 
Номер справи 549641371 (реєстраційний номер 08/231-482/ПР від 21.01.2021) 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.9. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Предславинській, 25 у Печерському районі міста Києва».  
Номер справи 334102226 (реєстраційний номер 08/231-492/ПР від 25.01.2021) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, 

що площа земельної ділянки - 0,0220 га. Забудована будівлею центрального 

теплового пункту площею 100,8 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Предславинській, 25 у Печерському районі міста Києва». Номер справи 334102226 

(реєстраційний номер 08/231-492/ПР від 25.01.2021) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 
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Питання 4.10. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

експлуатації та обслуговування центрального теплового пункту на вул. 

Братиславській, 44/2 у Деснянському районі міста Києва».  
Номер справи 460416110 (реєстраційний номер 08/231-493/ПР від 25.01.2021) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, 

що площа земельної ділянки - 0,0366 га. Забудована будівлею центрального 

теплового пункту площею 156 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

експлуатації та обслуговування центрального теплового пункту на вул. 

Братиславській, 44/2 у Деснянському районі міста Києва». Номер справи 

460416110 (реєстраційний номер 08/231-493/ПР від 25.01.2021) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.11. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Закревського Миколи, 35-А у Деснянському районі міста Києва».  
Номер справи 324102162 (реєстраційний номер 08/231-526/ПР від 26.01.2021) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, 

що площа земельної ділянки - 0,0536 га. Забудована будівлею центрального 

теплового пункту площею 310,1 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Закревського Миколи, 35-А у Деснянському районі міста Києва». Номер справи 

324102162 (реєстраційний номер 08/231-526/ПР від 26.01.2021) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  
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Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.12. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового пункту на 

бульв. Перова, 26 у Дніпровському районі міста Києва».  
Номер справи 304150955 (реєстраційний номер 08/231-527/ПР від 26.01.2021) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки - 0,0183 га. Забудована будівлею індивідуального 

теплового пункту площею 48,6 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового пункту на 

бульв. Перова, 26 у Дніпровському районі міста Києва». Номер справи 304150955 

(реєстраційний номер 08/231-527/ПР від 26.01.2021) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.13. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового пункту на 

вул. Героїв Севастополя, 33 у Солом’янському районі міста Києва».  
Номер справи 344133966 (реєстраційний номер 08/231-528/ПР від 26.01.2021) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, 

що площа земельної ділянки - 0,0316 га. Забудована будівлею індивідуального 

теплового пункту площею 154,6 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної ділянки для 
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експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового пункту на 

вул. Героїв Севастополя, 33 у Солом’янському районі міста Києва». Номер 

справи 344133966 (реєстраційний номер 08/231-528/ПР від 26.01.2021) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.14. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної на вул. Заболотного 

Академіка, 128 у Голосіївському районі міста Києва».  
Номер справи 314106005 (реєстраційний номер 08/231-529/ПР від 26.01.2021) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, 

що площа земельної ділянки - 0,0267 га. Забудована будівлею бойлерної 

площею 153,3 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівлі бойлерної на вул. Заболотного 

Академіка, 128 у Голосіївському районі міста Києва». Номер справи 314106005 

(реєстраційний номер 08/231-529/ПР від 26.01.2021) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.15. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на 

бульвар Перова, 16А у Дніпровському районі міста Києва».  
Номер справи 364113355 (реєстраційний номер 08/231-605/ПР від 28.01.2021) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки - 0,0184га. Забудована будівлею центрального 

теплового пункту площею 41,6 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 
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1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на 

бульвар Перова, 16А у Дніпровському районі міста Києва». Номер справи 

364113355 (реєстраційний номер 08/231-605/ПР від 28.01.2021) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.16. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на 

просп. Григоренка Петра, 36в у Дарницькому районі міста Києва».  
Номер справи 743477410 (реєстраційний номер 08/231-611/ПР від 29.01.2021) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки - 0,0581 га.будівлею центрального теплового пункту 

площею 392 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки в постійне користування для 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на 

просп. Григоренка Петра, 36в у Дарницькому районі міста Києва». Номер справи 

743477410 (реєстраційний номер 08/231-611/ПР від 29.01.2021) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.17. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для експлуатації та 

обслуговування центрального теплового пункту) на просп. Правди, 37 у 

Подільському районі міста Києва».  
Номер справи 678844124 (реєстраційний номер 08/231-3982/ПР від 23.12.2019) 
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СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки - 0,0541 га. Забудована будівлею центрального 

теплового пункту площею 304,3 кв.м. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для експлуатації та 

обслуговування центрального теплового пункту) на просп. Правди, 37 у 

Подільському районі міста Києва». Номер справи 678844124 (реєстраційний номер 

08/231-3982/ПР від 23.12.2019) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.18. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для експлуатації та 

обслуговування теплового пункту) на вул. Північній, 54б в Оболонському 

районі міста Києва».  
Номер справи 354119851 (реєстраційний номер 08/231-3983/ПР від 23.12.2019) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки - 0,0407 га. Забудована будівлею  теплового пункту 

площею 279,3 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1.  Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для експлуатації та 

обслуговування теплового пункту) на вул. Північній, 54б в Оболонському 

районі міста Києва». Номер справи 354119851 (реєстраційний номер 08/231-3983/ПР від 

23.12.2019) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 
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Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.19. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для експлуатації та 

обслуговування будівлі центрального теплового пункту) на вул. Героїв Дніпра, 

40А в Оболонському районі міста Києва».  
Номер справи 604904134 (реєстраційний номер 08/231-3995/ПР від 23.12.2019) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки - 0,0539 га. Забудована будівлею центрального 

теплового пункту площею 315,8 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для експлуатації та 

обслуговування будівлі центрального теплового пункту) на вул. Героїв Дніпра, 

40А в Оболонському районі міста Києва». Номер справи 604904134 (реєстраційний 

номер 08/231-3995/ПР від 23.12.2019) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.20. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії (для експлуатації та 

обслуговування теплового пункту) на Дніпровській набережній, 9А у 

Дніпровському районі міста Києва».  
Номер справи 374185784 (реєстраційний номер 08/231-4063/ПР від27.12.2019) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки - 0,0353га. Забудована будівлею теплового пункту  

площею 218,3 кв.м. 

 



52 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії (для експлуатації та 

обслуговування теплового пункту) на Дніпровській набережній, 9А у 

Дніпровському районі міста Києва». Номер справи 374185784 (реєстраційний номер 

08/231-4063/ПР від27.12.2019) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.21. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для експлуатації та 

обслуговування будівлі центрального теплового пункту) на вул. Лісківській, 

9/22 у Деснянському районі міста Києва».  
Номер справи 406416618 (реєстраційний номер 08/231-4066 /ПР від 27.12.2019) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки - 0,0615 га. Забудована будівлею центрального 

теплового пункту площею 318,8 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для експлуатації та 

обслуговування будівлі центрального теплового пункту) на вул. Лісківській, 

9/22 у Деснянському районі міста Києва». Номер справи 406416618 (реєстраційний 

номер 08/231-4066 /ПР від 27.12.2019) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.22. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 
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КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Заболотного 

Академіка, 76-А у Голосіївському районі міста Києва».  
Номер справи 620684128 (реєстраційний номер 08/231-4065/ПР від 27.12.2019) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки - 0,0998 га. Забудована будівлею центрального 

теплового пункту площею 511,3 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Заболотного 

Академіка, 76-А у Голосіївському районі міста Києва». Номер справи 620684128 

(реєстраційний номер 08/231-4065/ПР від 27.12.2019) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.23. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для експлуатації та 

обслуговування будівлі центрального теплового пункту) на вул. Каштановій, 3-

А у Деснянському районі міста Києва».  
Номер справи 568041679 (реєстраційний номер 08/231-4064/ПР від 27.12.2019) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки - 0,0891 га. Забудована будівлею центрального 

теплового пункту площею 486 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
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об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для експлуатації та 

обслуговування будівлі центрального теплового пункту) на вул. Каштановій, 3-

А у Деснянському районі міста Києва». Номер справи 568041679 (реєстраційний 

номер 08/231-4064/ПР від 27.12.2019) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.24. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Генерала Наумова, 19 

у Святошинському районі міста Києва».  
Номер справи 574841480 (реєстраційний номер 08/231-21/ПР від 08.01.2020) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки - 0,0634 га. Забудована будівлею центрального 

теплового пункту площею 395,3 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Генерала Наумова, 19 

у Святошинському районі міста Києва». Номер справи 574841480 (реєстраційний 

номер 08/231-21/ПР від 08.01.2020) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.25. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Дубровицькій, 7 в 

Оболонському районі міста Києва».  
Номер справи 722157416 (реєстраційний номер 08/231-22/ПР від 08.01.2020) 
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СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки - 0,0291 га. Забудована будівлею центрального 

теплового пункту площею 94,3 кв.м. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Дубровицькій, 7 в 

Оболонському районі міста Києва». Номер справи 722157416 (реєстраційний номер 

08/231-22/ПР від 08.01.2020) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.26. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Агрегатній, 9 в 

Оболонському районі міста Києва».  
Номер справи 604654107 (реєстраційний номер 08/231-23/ПР від 08.01.2020) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки - 0,0154 га. Забудована будівлею центрального 

теплового пункту площею 50,2 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Агрегатній, 9 в 

Оболонському районі міста Києва». Номер справи 604654107 (реєстраційний номер 

08/231-23/ПР від 08.01.2020) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.27. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 
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КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для експлуатації та 

обслуговування будівлі теплового пункту) на вул. Срібнокільській, 24Б у 

Дарницькому районі міста Києва».  
Номер справи 742295414 (реєстраційний номер 08/231-24/ПР від 08.01.2020) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки - 0,0755 га. Забудована будівлею  теплового пункту 

площею 437,1 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (для експлуатації та 

обслуговування будівлі теплового пункту) на вул. Срібнокільській, 24Б у 

Дарницькому районі міста Києва». Номер справи 742295414 (реєстраційний номер 

08/231-24/ПР від 08.01.2020) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.28. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Північній, 2 в 

Оболонському районі міста Києва».  
Номер справи 406416816 (реєстраційний номер 08/231-26/ПР від 08.01.2020) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки - 0,0222 га. Забудована будівлею центрального 

теплового пункту площею 150,1 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 
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розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Північній, 2 в 

Оболонському районі міста Києва». Номер справи 406416816 (реєстраційний номер 

08/231-26/ПР від 08.01.2020) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.29. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Харченка Євгена, 41 у 

Дарницькому районі міста Києва».  
Номер справи 467416926 (реєстраційний номер 08/231-28/ПР від 08.01.2020) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки - 0,0345 га. Забудована  будівлею бойлерної площею 

150 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Харченка Євгена, 41 у 

Дарницькому районі міста Києва». Номер справи 467416926 (реєстраційний номер 

08/231-28/ПР від 08.01.2020) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.30. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Мукачівській, 8 в 

Оболонському районі міста Києва».  
Номер справи 660894138 (реєстраційний номер 08/231-30/ПР від 08.01.2020) 
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СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки - 0,0197 га. Забудована будівлею індивідуального 

теплового пункту площею 95,3 кв.м. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Мукачівській, 8 в 

Оболонському районі міста Києва». Номер справи 660894138 (реєстраційний номер 

08/231-30/ПР від 08.01.2020) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.31. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Ревуцького, 8а у 

Дарницькому районі міста Києва».  
Номер справи 693454197 (реєстраційний номер 08/231-31/ПР від 08.01.2020) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки - 0,0723 га.Забудована будівлею  центрального 

теплового пункту площею 469,6кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Ревуцького, 8а у 

Дарницькому районі міста Києва». Номер справи 693454197 (реєстраційний номер 

08/231-31/ПР від 08.01.2020) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.32. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 
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КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на просп. Героїв Сталінграда, 

26 в Оболонському районі міста Києва». 
Номер справи 420415519 (реєстраційний номер 08/231-32/ПР від 08.01.2020) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки - 0,0335га. Забудована будівлею центрального 

теплового пункту площею 151 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на просп. Героїв Сталінграда, 

26 в Оболонському районі міста Києва». Номер справи 420415519 (реєстраційний 

номер 08/231-32/ПР від 08.01.2020) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.33. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії (для експлуатації та 

обслуговування будівлі центрального теплового пункту) на Дніпровській 

набережній, 3 у Дніпровському районі міста Києва. 
Номер справи 374128877 (реєстраційний номер 08/231-43/ПР від 11.01.2020) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки - 0,0585га. Забудована будівлею центрального 

теплового пункту площею 314,2 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
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об'єктів передачі електричної та теплової енергії (для експлуатації та 

обслуговування будівлі центрального теплового пункту) на Дніпровській 

набережній, 3 у Дніпровському районі міста Києва. Номер справи 374128877 

(реєстраційний номер 08/231-43/ПР від 11.01.2020) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.34. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Григоровича-

Барського, 7 у Святошинському районі міста Києва».  
Номер справи 304125851 (реєстраційний номер 08/231-53/ПР від 11.01.2020) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки - 0,0335га. Забудована будівлею теплового пункту 

площею 269,6 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Григоровича-

Барського, 7 у Святошинському районі міста Києва». Номер справи 304125851 

(реєстраційний номер 08/231-53/ПР від 11.01.2020) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.35. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Макіївській, 7 в 

Оболонському районі міста Києва».  
Номер справи 374186883 (реєстраційний номер 08/231-54/ПР від 11.01.2020) 
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СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки - 0,0152га. Забудована будівлею теплового пункту 

площею 153 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Макіївській, 7 в 

Оболонському районі міста Києва». Номер справи 374186883 (реєстраційний номер 

08/231-54/ПР від 11.01.2020) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.36. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Приозерній ,12 в 

Оболонському районі міста Києва».  
Номер справи 533641001 (реєстраційний номер 08/231-55/ПР від 11.01.2020) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки - 0,0373га. Забудована будівлею центрального 

теплового пункту площею 153,2 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Приозерній ,12 в 

Оболонському районі міста Києва». Номер справи 533641001 (реєстраційний номер 

08/231-55/ПР від 11.01.2020) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 
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Питання 4.37. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на просп. Героїв Сталінграда, 

49-Б в Оболонському районі міста Києва».  
Номер справи 405414373 (реєстраційний номер 08/231-56/ПР від 11.01.2020) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки - 0,0538га.Забудована будівлею бойлерної  площею 

312,1 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на просп. Героїв Сталінграда, 

49-Б в Оболонському районі міста Києва». Номер справи 405414373 (реєстраційний 

номер 08/231-56/ПР від 11.01.2020) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.38. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Гайдай Зої, 10-А в 

Оболонському районі міста Києва».  
Номер справи 566541410 (реєстраційний номер 08/231-57/ПР від 11.01.2020) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки - 0,0535га.Забудована будівлею  теплового пункту 

площею 313,2 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 
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розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Гайдай Зої, 10-А в 

Оболонському районі міста Києва». Номер справи 566541410 (реєстраційний номер 

08/231-57/ПР від 11.01.2020) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.39. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на просп. Перемоги, 89а у 

Святошинському районі міста Києва».  
Номер справи 364166324 (реєстраційний номер 08/231-58/ПР від 11.01.2020) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки - 0,0384га.Забудована будівлею центрального 

теплового пункту площею 218,2 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на просп. Перемоги, 89а у 

Святошинському районі міста Києва». Номер справи 364166324 (реєстраційний 

номер 08/231-58/ПР від 11.01.2020) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.40. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Прирічній, 33 в 

Оболонському районі міста Києва».  
Номер справи 616284170 (реєстраційний номер 08/231-59/ПР від 11.01.2020) 
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СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки - 0,0759га. Забудована будівлею  теплового пункту 

площею 466,2 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Прирічній, 33 в 

Оболонському районі міста Києва». Номер справи 616284170 (реєстраційний номер 

08/231-59/ПР від 11.01.2020) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.41. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Прирічній, 27 в 

Оболонському районі міста Києва».  
Номер справи 534441100 (реєстраційний номер 08/231-60/ПР від 11.01.2020) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки -  0,0469га. Забудована будівлею центрального 

теплового пункту площею 326,3 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Прирічній, 27 в 

Оболонському районі міста Києва». Номер справи 534441100 (реєстраційний номер 

08/231-60/ПР від 11.01.2020) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 



65 

 

Питання 4.42. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на просп. Героїв Сталінграда, 

17-А в Оболонському районі міста Києва».  
Номер справи 384115449 (реєстраційний номер 08/231-66/ПР від 11.01.2020) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки 0,0380га. Забудована будівлею центрального 

теплового пункту площею 153,4 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на просп. Героїв Сталінграда, 

17-А в Оболонському районі міста Києва». Номер справи 384115449 (реєстраційний 

номер 08/231-66/ПР від 11.01.2020) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.43. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії на узвозі Кловському, 12 у 

Печерському районі міста Києва. 
Номер справи 241020000 (реєстраційний номер 08/231-134/ПР від 17.01.2020) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки 0,0081 га. Забудована будівелею павільйону 828б  

площею 19,1 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної ділянки для 
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розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії на узвозі Кловському, 12 у 

Печерському районі міста Києва. Номер справи 241020000 (реєстраційний номер 

08/231-134/ПР від 17.01.2020) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.44. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Василя Стуса, 28 у 

Святошинському районі міста Києва».  
Номер справи 769248416 (реєстраційний номер 08/231-137/ПР від 17.01.2020) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки -  0,0223 га. Забудована будівлею павільйону 2П8 

площею 120,8 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної ділянки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Василя Стуса, 28 у 

Святошинському районі міста Києва». Номер справи 769248416 (реєстраційний 

номер 08/231-137/ПР від 17.01.2020) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.45. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Симиренка, 22-б у 

Святошинському районі міста Києва».  
Номер справи 542641246 (реєстраційний номер 08/231-140/ПР від 17.01.2020) 
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СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки -  0,0648га. Забудована будівлею центрального 

теплового пункту площею 472,1кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на вул. Симиренка, 22-б у 

Святошинському районі міста Києва». Номер справи 542641246 (реєстраційний 

номер 08/231-140/ПР від 17.01.2020) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.46. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на бульв. Академіка 

Вернадського, 85 у Святошинському районі міста Києва».  
Номер справи 548841474 (реєстраційний номер 08/231-141/ПР від17.01.2020) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки -  0,0143 га. Забудована будівлею бойлерної площею 

41,6 кв.м. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» земельної ділянки у постійне користування для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії на бульв. Академіка 

Вернадського, 85 у Святошинському районі міста Києва». Номер справи 

548841474 (реєстраційний номер 08/231-141/ПР від17.01.2020) 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 
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Питання 4.47. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 

електричної та теплової енергії на вул. Козелецькій, 28 (літ. 5 (цифра)) у 

Солом’янському районі міста Києва».  
Номер справи 759939433 (реєстраційний номер 08/231-63/ПР від 14.01.2020) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельної ділянки -  0,2917 га. Забудована будівлею  ПС Лепсе площею 

688,1 кв.м. 

 

ВИСТУПИЛИ: О. Бродський, В. Павлик, Ю. Тихонович, К. Кириченко, 

Т. Криворучко, В. Дворніков 

 

О. Бродський – запропонував відхилити проект рішення у зв’язку із 

відсутністю в матеріалах кадастрової справи даних про підтвердження 

виконання топографо-геодезичних робіт у місцевій системі координат  

УСК-2000 відповідно до рішення Київської міської ради від 15.02.2018 року 

№47/4111 «Про питання міської геодезичної мережі міста Києва», які 

надаються у формі витягу з унікальним QR-кодом. А також, рекомендував 

профільній постійній комісії Київської міської ради з питань архітектури, 

містобудування та  земельних відносин відправити кадастрову справу на 

доопрацювання. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відхилити проект рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної 

та теплової енергії на вул. Козелецькій, 28 (літ. 5 (цифра)) у Солом’янському 

районі міста Києва». Номер справи 759939433 (реєстраційний номер 08/231-63/ПР від 

14.01.2020) та рекомендувати профільній постійній комісії Київської міської ради 

з питань архітектури, містобудування та земельних відносин відправити 

кадастрову справу на доопрацювання до Департаменту земельних відносин. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

Питання 4.48. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельних ділянок для експлуатації та 
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обслуговування виробничої бази РКМ «Лівобережний» у пров. Гната 

Хоткевича, 6 (літ. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж) у Дніпровському районі міста Києва». 
Номер справи 642444324 (реєстраційний номер 08/231-2407/ПР від 11.07.2019) 

 

СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що 

площа земельних ділянок -  1,2148/0,0341 га. Забудована будівлями  виробничої 

бази РКМ "Лівобережний" площею 1332,6 кв.м. 

 

ВИСТУПИЛИ: О. Бродський, В. Павлик, Ю. Тихонович, К. Кириченко, 

Т. Криворучко, В. Дворніков 

О. Бродський – запропонував відхилити проект рішення у зв’язку із 

відсутністю в матеріалах кадастрової справи даних про підтвердження 

виконання топографо-геодезичних робіт у місцевій системі координат  

УСК-2000 відповідно до рішення Київської міської ради від 15.02.2018 року 

№47/4111 «Про питання міської геодезичної мережі міста Києва», які 

надаються у формі витягу з унікальним QR-кодом. А також, рекомендував 

профільній постійній комісії Київської міської ради з питань архітектури, 

містобудування та  земельних відносин відправити кадастрову справу на 

доопрацювання. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відхилити проект рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельних ділянок для експлуатації та 

обслуговування виробничої бази РКМ «Лівобережний» у пров. Гната 

Хоткевича, 6 (літ. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж) у Дніпровському районі міста Києва». 

Номер справи 642444324 (реєстраційний номер 08/231-2407/ПР від 11.07.2019) та 

рекомендувати профільній постійній комісії Київської міської ради з питань 

архітектури, містобудування та земельних відносин відправити кадастрову 

справу на доопрацювання до Департаменту земельних відносин. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 6, Проти – немає, Утрималось – немає,  

Не голосували – 1 (Букало О.Ю.) 

Рішення  прийнято. 

 

 

Голова постійної комісії                                           Олександр БРОДСЬКИЙ 

 

 

Секретар постійної комісії                                        Катерина КИРИЧЕНКО 


