КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
СЕСІЯ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
____________№___________

проект

Про деякі питання припинення Угоди щодо реалізації
проекту управління та реформування енергетичного
комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між
Київською міською державною адміністрацією та
акціонерною
енергопостачальною
компанією
"Київенерго" на підставі рішень Київської міської ради
від 21.12.2000 № 128/1105, від 21.12.2000 № 129/1106,
від 21.12.2000 № 131/1108 (зі змінами, внесеними
додатковими угодами від 25.11.2002, від 28.09.2006, від
29.12.2006, від 30.04.2007, від 07.11.2013, від 30.11.2016
відповідно до рішень Київської міської ради від
28.09.2006 № 31/88, від 28.09.2006 № 102/159, від
26.04.2007 № 474/1135, від 23.10.2013 № 274/9762, від
28.07.2016 № 854/854, розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 29.12.2006 № 1868)
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про теплопостачання», «Про електроенергетику», «Про ринок електричної
енергії», «Про житлово-комунальні послуги», враховуючи розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 27 грудня 2017 року № 1693 «Про деякі питання припинення
Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного
комплексу м. Києва від 27 вересня 2001 року, укладеної між Київською міською
державною адміністрацією та акціонерною енергопостачальною компанією
«Київенерго»» та відсутність можливості проведення інвентаризації майна
територіальної громади міста Києва, що повертається з володіння та
користування ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» у зв’язку з припиненням Угоди щодо
реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м.
Києва від 27.09.2001, укладеної між Київською міською державною
адміністрацією та акціонерною енергопостачальною компанією «Київенерго»,
пов’язану з неможливістю забезпечення безпечного та безперешкодного доступу
до
нього,
технологічними
особливостями
експлуатації
майна
паливно-енергетичного комплексу міста Києва,
з метою забезпечення безперебійності технологічного процесу виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії, виробництва електричної енергії в

місті Києві, підготовки житлово-комунального господарства, об'єктів
комунальної інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу міста Києва
до стабільної роботи в міжопалювальний та осінньо-зимовий період 2018/2019
років, враховуючи необхідність
врегулювання питань, пов’язаних з
поверненням майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, а
також подальшої експлуатації електроенергетичного майна комунальної
власності, ризики зупинки ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які є складовою частиною
енергосистеми міста Києва та об’єднаної енергосистеми України, та для
недопущення настання таких випадків та можливості виникнення у зв’язку з цим
надзвичайних ситуацій техногенного характеру Київська міська рада вирішила:
1. Для забезпечення неперервності технологічного процесу виробництва,
транспортування та постачання теплової енергії споживачам міста Києва та
недопущення виникнення позаштатних ситуацій під час опалювального сезону
2018/2019 років продовжити дію Угоди щодо реалізації проекту управління та
реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між
Київською
міською
державною
адміністрацією
та
акціонерною
енергопостачальною компанією "Київенерго" на підставі рішень Київської
міської ради від 21.12.2000 № 128/1105, від 21.12.2000 № 129/1106, від
21.12.2000
№ 131/1108 (зі змінами, внесеними додатковими угодами від
25.11.2002, від 28.09.2006, від 29.12.2006, від 30.04.2007, від 07.11.2013, від
30.11.2016 відповідно до рішень Київської міської ради від 28.09.2006 № 31/88,
від 28.09.2006 № 102/159, від 26.04.2007 № 474/1135, від 23.10.2013 № 274/9762,
від 28.07.2016 № 854/854, розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 29.12.2006 № 1868) (далі - Угода), щодо:
1.1. Користування майном ТЕЦ № 5 та ТЕЦ № 6, електроенергетичним
майном, необхідним для передачі та постачання електричної енергії, майном
сміттєспалювального заводу, розташованого на вул. Колекторній, 44 у
Дарницькому районі м. Києва (Завод «Енергія»), що є комунальною власністю
територіальної громади міста Києва та відповідно до Угоди перебуває у
володінні та користуванні ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», до 30 червня 2018 року
включно.
1.2. Користування іншим майном комунальної власності територіальної
громади міста Києва, що відповідно до Угоди перебуває у володінні та
користуванні ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», крім майна, зазначеного у підпункті 1.1
пункту 1 цього рішення, до 30 квітня 2018 року включно.
2. Унести відповідні зміни до Угоди згідно з додатком 1 до цього
рішення.
3. Надати згоду ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» на передачу прав та обов’язків за
Угодою в частині електроенергетичного майна, необхідного для передачі та
постачання електричної енергії, його правонаступнику ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», утвореному шляхом виділу з ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», та у
зв’язку з припиненням здійснення ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» ліцензованої діяльності
з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами
та постачання електричної енергії за регульованим тарифом.
4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації):
4.1. Підписати з ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Додаткову угоду згідно з пунктом
2 цього рішення.
4.2. Підписати 30 квітня 2018 року акт(и) приймання-передачі майна
територіальної громади міста Києва, передбаченого підпунктом 1.2 пункту 1
цього рішення, що повертається з володіння та користування ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО» у зв’язку з припиненням Угоди, надані ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
4.3. Підписати 30 червня 2018 року акт(и) приймання-передачі майна
територіальної громади міста Києва, передбаченого підпунктом 1.1 пункту 1
цього рішення, що повертається з володіння та користування ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО» у зв’язку з припиненням Угоди, надані ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
5. ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»:
5.1. Не пізніше 29 квітня 2018 року надати до виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підписані з
боку ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» примірники акту(ів) приймання-передачі майна
територіальної громади міста Києва, передбаченого підпунктом 1.2 пункту 1
цього рішення, що повертається з володіння та користування ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО» у зв’язку з припиненням Угоди.
5.2. Не пізніше 29 червня 2018 року надати до виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підписані з
боку ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» примірники акту(ів) приймання-передачі майна
територіальної громади міста Києва, передбаченого підпунктом 1.1 пункту 1
цього рішення, що повертається з володіння та користування ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО» у зв’язку з припиненням Угоди.
6. Установити, що відповідальність за повноту, правильність та
достовірність відображення даних у акті(ах), передбачених у підпунктах 4.2 та
4.3 пункту 4 цього рішення, у тому числі щодо кількісних та якісних
характеристик майна територіальної громади міста Києва, що повертається з
володіння та користування ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» у зв’язку з припиненням
Угоди, (далі - Майно) та його вартості, до моменту повернення Майна у повному
обсязі несе ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».

7. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) видати
наказ(и) про закріплення Майна, за комунальним підприємством виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго»
(далі – КП «Київтеплоенерго») на праві господарського відання.
8. КП «Київтеплоенерго»:
8.1. Провести суцільну інвентаризацію Майна, із залученням до складу
інвентаризаційної комісії представників виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) та за згодою представників
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», протягом шести місяців з дня прийняття Майна на
баланс.
8.2. Під час інвентаризації Майна перевірити і документально
підтвердити наявність та стан Майна.
8.3.
Надати результати проведеної інвентаризації Комісії з
проведення інвентаризації майна комунальної власності територіальної громади
міста Києва, переданого ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» відповідно до Угоди щодо
реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м.
Києва від 27 вересня 2001 року, укладеної між Київською міською державною
адміністрацією та акціонерною енергопостачальною компанією «Київенерго», та
визначення обсягів поліпшень, здійснених у процесі експлуатації майна, у тому
числі обсягу компенсації ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» вартості витрат на поліпшення,
здійснені протягом терміну дії Угоди, утвореної згідно з розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 27 грудня 2017 року №1693 (далі – Комісія).
8.4. В установленому законодавством порядку вжити заходів щодо
отримання в користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
сміттєспалювального заводу на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі міста
Києва (кадастровий номер 8000000000:90:171:0006).
8.5. Опрацювати питання викупу майна, що є приватною власністю ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО» та яке задіяне у процесах виробництва, транспортування та
постачання теплової енергії споживачам міста Києва та виробництві електричної
енергії, а також допоміжного майна, необхідного для належного обслуговування
та забезпечення безперебійної діяльності паливно-енергетичного комплексу
міста Києва, та у разі необхідності такого викупу здійснити
організаційно-правові заходи для цього.
9. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації):

9.1. За результатами роботи Комісії, в тому числі розгляду нею
результатів проведеної КП «Київтеплоенерго» інвентаризації, надати пропозиції
Київській міській раді.

9.2. Звернутися до Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
Державного підприємства «Енергоринок» з пропозицією вжити невідкладних та
узгоджених заходів та опрацювати питання спільної взаємодії щодо надання КП
«Київтеплоенерго» дозвільних документів, ліцензій, затвердження тарифів,
необхідних
для
забезпечення
безперебійного
функціонування
паливно-енергетичного комплексу міста Києва.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київської міської ради з питань власності та постійну комісію Київської міської
ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного
комплексу.
Київський міський голова

В. Кличко

ДОДАТКОВА УГОДА №
до Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування
енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001
м. Київ

"___" ____________ 2018

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна
адміністрація), далі - АДМІНІСТРАЦІЯ, в особі Київського міського голови
Кличка Віталія Володимировича, який діє на підставі Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та Публічне акціонерне
товариство «КИЇВЕНЕРГО», далі - ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК, в особі
генерального директора Фоменка Олександра Валерійовича, який діє на підставі
Статуту, з другої сторони, разом іменовані - СТОРОНИ, відповідно до рішення
Київської міської ради від «_____» ____________ 2018 року №_______ «Про
деякі питання припинення Угоди щодо реалізації проекту управління та
реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між
Київською
міською
державною
адміністрацією
та
акціонерною
енергопостачальною компанією "Київенерго" на підставі рішень Київської
міської ради від 21.12.2000 № 128/1105, від 21.12.2000 № 129/1106, від
21.12.2000 № 131/1108 (зі змінами, внесеними додатковими угодами від
25.11.2002, від 28.09.2006, від 29.12.2006, від 30.04.2007, від 07.11.2013, від
30.11.2016 відповідно до рішень Київської міської ради від 28.09.2006 № 31/88,
від 28.09.2006 № 102/159, від 26.04.2007 № 474/1135, від 23.10.2013 № 274/9762,
від 28.07.2016 № 854/854, розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 29.12.2006 № 1868)», керуючись частиною першою статті 651,
частиною першою статті 653 та статтею 654 Цивільного кодексу України, уклали
цю Додаткову угоду до Угоди щодо реалізації проекту управління та
реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між
Київською
міською
державною
адміністрацією
та
Акціонерною
енергопостачальною компанією «Київенерго» (далі - Додаткова угода), про таке:
СТОРОНИ дійшли згоди:
I. Внести до Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування
енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між Київською
міською державною адміністрацією та Акціонерною енергопостачальною
компанією «Київенерго» (далі - Угода), такі зміни:

У розділі 5 «ТЕРМІН ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ УГОДИ» пункт
5.1 Угоди викласти у такій редакції:
«5.1. Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання повноважними
представниками обох Сторін і скріплення печатками Сторін і діє :
5.1.1. В частині користування майном ТЕЦ № 5 та ТЕЦ № 6,
електроенергетичним майном, необхідним для передачі та постачання
електричної енергії, майном сміттєспалювального заводу, розташованого на вул.
Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва (Завод «Енергія»), що є
комунальною власністю територіальної громади міста Києва та перебуває у
володінні та користуванні ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», до 30 червня 2018 року
включно.
5.1.2. В частині користування іншим майном, крім майна, зазначеного у
підпункті 5.1.1 пункту 5.1 цієї Угоди, до 30 квітня 2018 року включно».
II. Інші умови Угоди, укладеної між Київською міською державною
адміністрацією та Акціонерною енергопостачальною компанією «Київенерго»,
не змінені цією Додатковою угодою, залишаються без змін.
III. Ця Додаткова угода складена українською мовою, у двох
оригінальних примірниках, по одному для кожної СТОРОНИ, що мають
однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Угоди, укладеної між
Київською
міською
державною
адміністрацією
та
Акціонерною
енергопостачальною компанією «Київенерго».
IV. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання
СТОРОНАМИ, скріплення печатками СТОРІН.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Виконавчий орган Київської міської ради
(Київська міська державна адміністрація)
адреса: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36
код ЄДРПОУ 00022527
Київський міський голова
В. В. Кличко
Публічне акціонерне товариство "КИЇВЕНЕРГО"
адреса: 01001, м. Київ, площа Івана Франка, 5
код ЄДРПОУ 00131305
Генеральний директор
О. В. Фоменко

Київський міський голова

В. Кличко

Подання:
Заступник голови Київської міської
державної адміністрації

П. Пантелеєв

Директор Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури

Д. Науменко

Начальник юридичного відділу

О. Басурова

Директор Департаменту комунальної власності
м. Києва
Начальник юридичного управління
Департаменту комунальної власності м. Києва

А. Гудзь
В.Комарницький

Погоджено:
Перший заступник голови Київської міської
державної адміністрації

М.Поворозник

Заступник керівника апарату –
начальник юридичного управління

Л. Верес

В. о. керівника апарату

Л. Верес

Голова постійної комісії Київради з питань
власності

Л. Антоненко

Секретар постійної комісії Київради з питань
власності

С. Артеменко

Голова постійної комісії Київради з питань
житлово-комунального господарства та
паливно-енергетичного комплексу

В. Бондаренко

Секретар постійної комісії Київради з питань
житлово-комунального господарства та
паливно-енергетичного комплексу

О.Костюшко

Начальник Управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради

В.Слончак

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Київської міської ради
«Про деякі питання припинення Угоди щодо реалізації проекту управління та
реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між
Київською міською державною адміністрацією та акціонерною
енергопостачальною компанією "Київенерго" на підставі рішень Київської
міської ради від 21.12.2000 № 128/1105, від 21.12.2000 № 129/1106, від
21.12.2000 № 131/1108 (зі змінами, внесеними додатковими угодами від
25.11.2002, від 28.09.2006, від 29.12.2006, від 30.04.2007, від 07.11.2013, від
30.11.2016 відповідно до рішень Київської міської ради від 28.09.2006 № 31/88,
від 28.09.2006 № 102/159, від 26.04.2007 № 474/1135, від 23.10.2013 № 274/9762,
від 28.07.2016 № 854/854, розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 29.12.2006 № 1868)»
1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Рішенням Київської міської ради від 20 червня 2017 року № 439/2661 «Про
припинення Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування
енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між Київською
міською державною адміністрацією та акціонерною енергопостачальною
компанією "Київенерго" на підставі рішень Київської міської ради від 21.12.2000
№ 128/1105, від 21.12.2000 № 129/1106, від 21.12.2000 № 131/1108 (зі змінами,
внесеними додатковими угодами від 25.11.2002, від 28.09.2006, від 29.12.2006,
від 30.04.2007, від 07.11.2013, від 30.11.2016 відповідно до рішень Київської
міської ради від 28.09.2006 № 31/88, від 28.09.2006 № 102/159, від 26.04.2007 №
474/1135, від 23.10.2013 № 274/9762, від 28.07.2016 № 854/854, розпорядження
Київської міської державної адміністрації від 29.12.2006 № 1868)» було
продовжено термін дії Угоди щодо реалізації проекту управління та
реформування енергетичного комплексу м. Києва до 26 квітня 2018 року.
На виконання цього рішення розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 грудня 2017
№1693 «Про деякі питання щодо припинення Угоди щодо реалізації проекту
управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001,
укладеної між Київською міською державною адміністрацією та акціонерною
енергопостачальною компанією «Київенерго» визначено, що майно комунальної
власності територіальної громади міста Києва, що повертатиметься із володіння
та користування ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» після припинення Угоди,
закріплюватиметься за комунальним підприємством виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» на праві
господарського відання.
Повернення комунального майна енергетичного комплексу м. Києва, до складу
якого входять зазначені об’єкти, передбачає забезпечення безперервності
надійності їх експлуатації, в тому числі шляхом забезпечення відповідної
правоздатності суб’єкта господарювання, що буде здійснювати приймання та
подальшу експлуатації цього майна, що передбачає необхідність оформлення

ним усіх необхідних дозвільних документів, ліцензій, тарифів тощо. На сьогодні,
комунальним підприємством вже здобуто ліцензії та розпочато процедури
встановлення тарифів, що дозволять здійснювати діяльність з виробництва
теплової енергії. Проте, оскільки процедури, передбачені Ліцензійними умовами,
потребують формування та надання до органу ліцензування документів та
відомостей, які в силу дії Угоди знаходяться у чинної енергопостачальної
організації, та займають тривалий час, усіх необхідних дозвільних документів до
моменту припинення Угоди комунальним підприємством отримано не буде.
Крім того вибудовування передбачених чинним законодавством відносин
комунального підприємства з ДП «Енергоринок», Міністерством енергетики та
вугільної промисловості України, НАК «Нафтогаз», іншими органами та
організаціями триватиме до півроку.
Поряд з цим чинне законодавство, яке регулює формування та подання
фінансової та іншої звітності підприємствами, установами та організаціями в
Україні, передбачає та встановлює звітні періоди, якими є місяць, квартал,
півріччя, рік. Спеціальне законодавство, що застосовується до питань,
віднесених до регулювання запропонованим проектом рішення, також визначає
розрахунковий період – місяць.
Враховуючи, що завершення терміну дії Угоди не збігається з закінченням як
звітного періоду, так і розрахункового, та відсутність у комунального
підприємства усіх необхідних дозвільних документів, існує необхідність
провести процедуру припинення Угоди в два етапи.
На першому етапі пропонується повернути з володіння та користування ПАТ
«Київенерго» майно теплового блоку (великі та малі котельні, теплові пункти,
майно, задіяне у процесах виробництва, транспортування та постачання теплової
енергії), нерухоме майно (будівлі, споруди) тощо, визначивши датою закінчення
дії Угоди 30 квітня 2018 року.
Під час другого етапу повертатиметься решта майна, що перебуває у володінні
та користуванні ПАТ «Київенерго», а саме: майно теплоенергоцентралей № 5 та
№ 6, електроенергетичне майно, пов’язане з провадженням діяльності з передачі
(розподілу) електричної енергії, та майно сміттєспалювального заводу,
розташованого на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва (Завод
«Енергія»). Для завершення процедур отримання усіх дозвільних документів
комунальним підприємством та налагодження безперебійної експлуатації
зазначених об’єктів пропонується визначити датою припинення Угоди в частині
користування цими об’єктами 30 червня 2018 року.
Сам процес повернення майна у зв’язку з неможливістю проведення
інвентаризації цього майна, пов’язаною з технологічними особливостями його
експлуатації та перебуванням документації щодо цього майна у
енергопостачальної організації, пропонується здійснити на підставі актів
приймання-передачі такого майна, сформованих ПАТ «Київенерго». При цьому,
усю відповідальність за повноту, правильність та достовірність відображення
даних у актах, у тому числі щодо кількісних та якісних характеристик майна
територіальної громади міста Києва, що повертається з володіння та
користування ПАТ «Київенерго», та його вартості, несе ПАТ «Київенерго».

Негайно після закріплення повернутого майна за КП «Київтеплоенерго»,
останньому доручається розпочати та провести суцільну його інвентаризацію з
метою встановлення дійсного стану такого майна.
Також, комунальному підприємству доручається забезпечити оформлення у
користування земельної ділянки, на якій розміщується сміттєспалювальний
завод «Енергія», оскільки наявність у користуванні земельної ділянки є умовою
для здобуття комунальним підприємством дозвільних документів для
провадження діяльності з утилізації сміття.
Враховуючи, що для забезпечення споживачів міста Києва ПАТ «Київенерго» у
своїй діяльності використовує як майно комунальної власності територіальної
громади міста Києва, так і майно, що є приватною власністю товариства, проте,
яке є невід»ємною складовою безперебійного процесу забезпечення мешканців
міста Києва житлово-комунальними послугами, комунальному підприємству
доручається опрацювати питання викупу такого майна у товариства та вжити для
цього необхідних організаційно-правових заходів. До складу такого майна
входять серед іншого, основні засоби, що включають в себе, автомобільний та
спеціальний транспорт, програмне забезпечення, комп’ютерне, офісне
устаткування, ремонтні запаси, матеріали, обладнання тощо.
Організація належного обслуговування паливно-енергетичного комплексу міста
Києва в умовах припинення Угоди потребує невідкладних та узгоджених заходів
та спільної взаємодії низки органів, підприємств,установ та організацій, з метою
чого виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній
адміністрації) пропонується звернутись до Кабінету Міністрів України,
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, Державного підприємства «Енергоринок» для
напрацювання механізмів вирішення зазначеної ситуації та отримання
«Київтеплоенерго» дозвільних документів, ліцензій, затвердження тарифів,
необхідних для забезпечення безперервного, надійного та безперебійного
функціонування об’єктів комунальної інфраструктури, що входять до складу
паливно-енергетичного комплексу міста Києва.
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою та завданням прийняття запропонованого проекту рішення
Київської міської ради є впорядкування процедури повернення майна
комунальної власності територіальної громади міста Києва, що повертається з
володіння та користування ПАТ «Київенерго» у зв»язку з припиненням Угоди,
необхідність чого пов’язана з особливістю технологічного процесу експлуатації
майна та об’єктів комунальної інфраструктури та паливно-енергетичного
комплексу міста Києва.
3. Правові аспекти
Проект рішення Київської міської ради «Про деякі питання припинення
Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного

комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між Київською міською
державною адміністрацією та акціонерною енергопостачальною компанією
"Київенерго" на підставі рішень Київської міської ради від 21.12.2000 №
128/1105, від 21.12.2000 № 129/1106, від 21.12.2000 № 131/1108 (зі змінами,
внесеними додатковими угодами від 25.11.2002, від 28.09.2006, від 29.12.2006,
від 30.04.2007, від 07.11.2013, від 30.11.2016 відповідно до рішень Київської
міської ради від 28.09.2006 № 31/88, від 28.09.2006 № 102/159, від 26.04.2007 №
474/1135, від 23.10.2013 № 274/9762, від 28.07.2016 № 854/854, розпорядження
Київської міської державної адміністрації від 29.12.2006 № 1868)» розроблено
відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
теплопостачання», «Про електроенергетику», «Про ринок електричної енергії»,
«Про житлово-комунальні послуги», , враховуючи розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27
грудня 2017 року № 1693 «Про деякі питання припинення Угоди щодо реалізації
проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27
вересня 2001 року, укладеної між Київською міською державною адміністрацією
та акціонерною енергопостачальною компанією «Київенерго»».
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація рішення не потребує виділення коштів із бюджету міста Києва.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект рішення не стосується інтересів інших органів і не потребує додаткового
узгодження.
6. Регіональний аспект
Положення
проекту
рішення
адміністративно-територіальних одиниць.

не

впливають

на

розвиток

7. Громадське обговорення
Проект рішення не потребує громадського обговорення.
8. Прогноз результатів
Прийняття проекту рішення дозволить забезпечити безперешкодний
процес повернення майна комунальної власності м.Києва з володіння та
користування ПАТ «Київенерго» та безперебійне надання житлово-комунальних
послуг споживачам міста Києва.
Директор Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури

Д.Науменко

Директор Департаменту
комунальної власності м. Києва

А.Гудзь

