
 

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

VIІІ СКЛИКАННЯ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

ТА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

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

 

 

П Р О Т О К О Л   № 11/71 

засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу    
 

 14.05.2018 р. 

     

Місце проведення: Київська міська рада, вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх, к.1017,  

15-00 

 

Склад комісії: 11 депутатів Київської міської ради 

 

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

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу:  
 

1. Бондаренко Володимир Дмитрович      – голова постійної комісії, головуючий 

2. Тесленко Павло Петрович          – заступник голови постійної комісії 

3. Кутняк Святослав Вікторович         – заступник голови постійної комісії 

4. Костюшко Олег Петрович          – секретар постійної комісії 

5. Богатов Костянтин Володимирович  – член постійної комісії 

6. Гуманенко Валерій Леонідович        – член постійної комісії 

7. Грушко Віктор Валентинович        – член постійної комісії 

8. Манойленко Наталія Вікторівна        – член постійної комісії 

9. Онуфрійчук Вадим Михайлович        – член постійної комісії 

 

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

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу:          

   

1. Ноздря Вадим Ігорович           – перший заступник голови постійної 

 комісії 

2. Дегтярьова Лариса Вікторівна         – заступник голови постійної комісії 

 

 



Запрошені:           

 

Народний депутат України   

Веселова Н.В.; 

 

Заступник голови КМДА   

Пантелеєв П.О.; 

 

Директор Департаменту житлово - комунальної інфраструктури   

Науменко Д.В.; 

 

Заступник директора Департаменту житлово - комунальної інфраструктури 

Малихін О.В.; 

 

Заступник директора Департаменту земельних ресурсів 

Лохматов С.Ю.; 

 

Начальник управління Департаменту житлово - комунальної інфраструктури 

Радченко В.М.; 

 

Директора СКП «Київський крематорій» 

Дашуков І.Я.; 

 

Виконавчий директор АТ «Київенерго» 

Бондаренко А.В.; 

 

Директор з правового забезпечення АТ «Київенерго» 

Ієвлєва О.Г.; 

 

Помічник депутата Київради Ноздрі В.І.  

Кальтагейсер М.Г.; 

 

Начальник відділу майнових відносин АТ «Київенерго» 

Білик О.М.; 

 

Представники ініціативної групи: 

Пушкаренко А.М.; 

Ромась М.О.; 

 

Представник ГО «Захист прав громади Голосієва» 

Лебідь В.В.; 

 

Голова правління ОСББ «Арован» 

Кукса Д.О.; 

 



Голова асоціації ОСББ «Лівобережна» 

Нікітченко В.В.; 

 

Голова правління ЖБК «Електрон-2» 

Кузюкова С.І.; 

 

Представник ВГО «Комітет народного контроля» 

Журавльова Н.І.; 

 

Керівник БК «ОСН Бажова 4» 

Загура Л.П.; 

 

Голова правління ЖБК «Дніпровський-2» 

Мамалига Н.О.; 
 

Голова правління ЖБК «Приборист-5» 

Толстушко С.Ю.; 

 

Представник ОСН «Галагани» 

Вінарський А.О.; 

 

Представник ГО «Галагани» 

Турчин С.І. 

 

 

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й :   

 

1. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про першочергові заходи 

з принципового підвищення якості послуг з утримання будинків і споруд, 

прибудинкових територій та неухильному наданні цих послуг своєчасно та у 

повному обсязі» доручення заступника міського голови-секретаря Київської 

міської ради від 18.12.17 №08/231-3213/ПР. 

2. Інформація про фінансово-господарську діяльність СКП «Київський 

крематорій». 

3. Інформація щодо листа голови правління ОСББ «Арован» Кукси Д.О. від 

29.03.18. 

4. Звіт про проведену роботу по ліквідації аварійних ремонтів у житлових 

будинках №№16-а, 16-б, 16-в, 16-г, 16-д по вул. Туполєва. 

5. Звіт про хід експерименту по Індивідуальному обліку тепла в квартирах з 

вертикальним розподілом опалення на прикладі ОСББ «Оберіг на Позняках» 

(просп. Миколи Бажана, 16). 

6. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу ПАТ 

«КИЇВЕНЕРГО» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

трансформаторної підстанції (ТП-4796) на просп. Правди, 64 (літера Б) у 

Подільському районі м. Києва» Д-6244 доручення заступника міського голови-



секретаря Київської міської ради від 13.03.2018 №08/231-814/ПР. 

7. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПАТ 

«КИЇВЕНЕРГО» на просп. Георгія Гонгадзе, 3 А (літера Б) у Подільському районі 

м. Києва для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту» К-23940 доручення заступника міського голови-секретаря Київської 

міської ради від 13.03.2018 №08/231-815/ПР. 

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

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ „КИЇВЕНЕРГО” земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-145) на 

просп. Правди, 80-б (літера „Б”) у Подільському районі м. Києва» Д-6099 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

06.03.2018 №08/231-790/ПР. 

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

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ „КИЇВЕНЕРГО” земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-208) на 

вул. Набережно-Хрещатицькій, 10А (літера Д) у Подільському районі м. Києва» 

Д-5602 доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради 

від 06.03.2018 №08/231-787/ПР. 

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

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ „КИЇВЕНЕРГО” земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-293) на 

просп. Правди, 33-А (літ. „А”) у Подільському районі м. Києва» Д-6043 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

06.03.2018 №08/231-788/ПР. 

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

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ „КИЇВЕНЕРГО” земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-141) на 

просп. Свободи, 28-а (літера „Б”) у Подільському районі м. Києва» Д-6098 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

06.03.2018 308/231-789/ПР. 

12. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КИЇВЕНЕРГО" на вул. 

Лятошинського, 4-а (літера Б) у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування центрального теплового пункту» К-21635 доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 24.01.2018 

№08/231-164/ПР. 

13. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КИЇВЕНЕРГО" на вул. 

Теодора Драйзера, 26 (літера Б) у Деснянському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування центрального теплового пункту» К-21409 доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 24.01.2018 

№08/231-163/ПР. 



14. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПАТ 

"Київенерго" на вул. Вишгородській, 67 (літ. Ж) у Подільському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування трансформаторної підстанції № 3009» К-

21458 доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради 

від 24.01.2018 №08/231-162/ПР. 

15. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КИЇВЕНЕРГО" на вул. 

Голосіївській, 16 (літера Б) у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування індивідуального теплового пункту» К-21639 доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 25.01.2018 

№08/231-198/ПР. 

16. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

публічному акціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО" на Харківському шосе, 59 

(літера Б) у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

трансформаторної підстанції (ТП5073)» К-22501 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 25.01.2018 №08/231-197/ПР. 

17. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

публічному акціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО" на Харківському шосе, 62 

(літера Б) у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

трансформаторної підстанції (ТП5117)» К-22502 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 25.01.2018 №08/231-196/ПР. 

18. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

публічному акціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО" на Харківському шосе, 63-

б (літера А) у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

трансформаторної підстанції (ТП5122)» К-22503 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 25.01.2018 №08/231-195/ПР. 

19. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

публічному акціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО" на вул. Тростянецькій, 97 

(літера Б) у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

трансформаторної підстанції (ТП4526)»  К-22500 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 25.01.2018 №08/231-194/ПР. 

20. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО» на вул. 

Кайсарова, 7 у Солом’янському районі м. Києва для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та 

теплової енергії (для реконструкції (з добудовою), експлуатації та 

обслуговування котельної)» К-31631 доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 25.01.2018 №08/231-193/ПР. 



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

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО» земельних 

ділянок для експлуатації та обслуговування єдиного майнового комплексу з 

виробництва та постачання теплової та електричної енергії на вул. Промисловій, 

4 у Голосіївському районі м. Києва» Д-6875 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради  від 25.01.2018 №08/231-192/ПР. 

22. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу ПАТ 

«КИЇВЕНЕРГО» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

трансформаторної підстанції (ТП-2670) на вул. Радищева, 12 (літ. В) у 

Солом'янському районі м. Києва» Д-7002 доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 29.11.2017 №08/231-2949/ПР. 

23. Про розгляд висновку про поновлення ПАТ «Київенерго» на 5 років договору 

оренди земельної ділянки від 29.12.2011 №63-6-00639 площею 0,0113 га для 

експлуатації  та обслуговування трансформаторної підстанції на вул. 

Сортувальній  у Дарницькому районі м. Києва,  кадастрова справа А-22955. 

24. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу ПАТ 

«КИЇВЕНЕРГО» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі 

лабораторії металів та боксу бетонного у пров. Електриків, 17 (літ. С, Т) у 

Подільському районі м. Києва» Д-6100 доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 13.03.2018 №08/231-812/ПР. 

25. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу ПАТ 

«КИЇВЕНЕРГО» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування ПС 

"Приорська" на вул. Світлицького, 30-А (літери А,Б) у Подільському районі м. 

Києва» Д-5655 доручення заступника міського голови-секретаря Київської 

міської ради від 13.03.2018 №08/231-813/ПР. 

 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. щодо прийняття за основу порядку денного із 25 

питань засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу від 14.05.2018 

р. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти за основу порядок денний із 25 питань засідання 

постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального 

господарства та паливно-енергетичного комплексу від 14.05.2018 р. 

 

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

 

Рішення прийнято 
 

 

Питання, винесені на розгляд з голосу: 

 

СЛУХАЛИ: Тесленка П.П., заступника голови постійної комісії. 

26. Про пропозицію Тесленка П.П., заступника голови постійної комісії, щодо 

включення до проекту порядку денного розгляду заяви гр. Роюка М.С. 

ВИРІШИЛИ: Включити до проекту порядку денного розгляд заяви гр. Роюка 



М.С. 

 

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

 

Рішення прийнято 

 

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

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

включення до проекту порядку денного розгляд проекту рішення Київської 

міської ради «Про затвердження договору між Київською міською радою та 

Підгірцівською сільською радою Обухівського району Київської області» 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

23.04.2018 №08/231-1343/ПР. 

ВИРІШИЛИ: Включити до проекту порядку денного розгляд проекту рішення 

Київської міської ради «Про затвердження договору між Київською міською 

радою та Підгірцівською сільською радою Обухівського району Київської 

області» доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради 

від 23.04.2018 №08/231-1343/ПР. 

 

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

 

Рішення прийнято 
 

 

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

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

включення до проекту порядку денного розгляд проекту рішення Київської 

міської ради «Про деякі питання управління електроенергетичним майном 

комунальної власності територіальної громади міста Києва, необхідним для 

передачі та постачання електричної енергії» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 26.04.2018 №08/231-1442/ПР. 

ВИРІШИЛИ: Включити до проекту порядку денного розгляд проекту рішення 

Київської міської ради «Про деякі питання управління електроенергетичним 

майном комунальної власності територіальної громади міста Києва, необхідним 

для передачі та постачання електричної енергії» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 26.04.2018 №08/231-1442/ПР. 

 

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

 

Рішення прийнято 
 

 

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

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

включення до проекту порядку денного розгляд проекту рішення Київської 



міської ради «Про звернення Київської міської ради до Верховної ради України 

щодо внесення змін до законодавства України» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 07.05.2018 №08/231-1495/ПР. 

ВИРІШИЛИ: Включити до проекту порядку денного розгляд проекту рішення 

Київської міської ради «Про звернення Київської міської ради до Верховної ради 

України щодо внесення змін до законодавства України» доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 07.05.2018 №08/231-

1495/ПР. 

 

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

 

Рішення прийнято 
 

 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. щодо прийняття в цілому порядку денного із 29 

питань засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу від 

14.05.2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти в цілому порядок денний із 29 питань засідання 

постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального 

господарства та паливно-енергетичного комплексу від 14.05.2018р. 

 

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

 

Рішення прийнято 

 

 

 

 

Розгляд (обговорення) питань порядку денного: 

 

1. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про першочергові заходи 

з принципового підвищення якості послуг з утримання будинків і споруд, 

прибудинкових територій та неухильному наданні цих послуг своєчасно та у 

повному обсязі» доручення заступника міського голови-секретаря Київської 

міської ради від 18.12.17 №08/231-3213/ПР. 

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

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Пушкаренко А.М., Веселова Н.В., Лебідь В.В., Пантелеєв П.О., 

Малихін О.В., Кутняк С.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. відхилити проект рішення Київради «Про першочергові заходи з принципового 



підвищення якості послуг з утримання будинків і споруд, прибудинкових 

територій та неухильному наданні цих послуг своєчасно та у повному обсязі» 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

18.12.17 №08/231-3213/ПР; 

2. запропонувати Департаменту житлово-комунальної інфраструктури оформити 

належним чином та терміново надати на розгляд Київської міської ради проект 

рішення Київської міської ради «Про першочергові заходи з принципового 

підвищення якості житлових послуг та дієвого механізму контролю та 

неухильному наданні цих послуг своєчасно та у повному обсязі»; 

2. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про першочергові заходи 

з принципового підвищення якості житлових послуг та дієвого механізму 

контролю та неухильному наданні цих послуг своєчасно та у повному обсязі». 

 

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

 

Рішення прийнято 

 

 

2. Інформація про фінансово-господарську діяльність СКП «Київський 

крематорій». 

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

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Дашуков І.Я., Пантелеєв П.О., Кутняк С.В., Гуманенко В.Л., 

Грушко В.В., Костюшко О.П. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. створити робочу групу для вивчення проблематики діяльності СКП 

«Київський крематорій» та підготовки відповідних пропозицій у складі: Грушко 

В.В. - співголова, Кутняк С.В. - співголова, Гуманенко В.Л., Костюшко О.П. та 

представники Громадської ради при КМДА; 

2. робочій групі у термін до 25.06.2018 надати письмові пропозиції по 

покращенню діяльності СКП «Київський крематорій» на розгляд постійної 

комісії. 

 

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

 

Рішення прийнято 

 

 

3. Інформація щодо листа голови правління ОСББ «Арован» Кукси Д.О. від 

29.03.18. 

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

денного.   

 



ВИСТУПИЛИ: Кукса Д.О., Науменко Д.В., Богатов К.В., Пантелеєв П.О., 

Манойленко Н.В., Кальтагейсер М.Г., Радченко В.М., Гуманенко В.Л., Грушко 

В.В., Кузюкова С.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1.  запропонувати Департаменту житлово-комунальної інфраструктури у термін 

до 01.06.2018 підготувати та надати до постійної комісії на погодження проект 

розпорядження КМДА про визначення замовника виконання робіт за Міською 

програмою співфінансування з урахуванням позицій, які були оголошені 

окремими членами постійної комісії. 

 

 

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

 

Рішення прийнято 

 

 

 

4. Звіт про проведену роботу по ліквідації аварійних ремонтів у житлових будинках 

№№16-а, 16-б, 16-в, 16-г, 16-д по вул. Туполєва. 

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

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Малихін О.В., Кутняк С.В.,  Тесленко П.П., Пантелеєв П.О.  

 

 ВИРІШИЛИ:  

1. направити лист на Київського міського голову про ігнорування головою 

Шевченківської РДА у м. Києві Гарягою О.О. запрошень на засідання постійної 

комісії; 

2. запропонувати заступнику голови КМДА Пантелеєву П.О. провести нараду за 

участю голови Шевченківської РДА у м. Києві Гаряги О.О., Департаменту ЖКІ, 

депутата Київради Кутняка С.В. та представників громадськості для вирішення 

проблемних питань по ліквідації аварійних ремонтів у житлових будинках 

№№16-а, 16-б, 16-в, 16-г, 16-д по вул. Туполєва. 

 

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

 

Рішення прийнято 

 

 

5.  Звіт про хід експерименту по Індивідуальному обліку тепла в квартирах з 

вертикальним розподілом опалення на прикладі ОСББ «Оберіг на Позняках» 

(просп. Миколи Бажана, 16). 

 

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



денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Науменко Д.В., Богатов К.В., Пантелеєв П.О., Нікітченко В.В., 

Кальтагейсер М.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. запропонувати заступнику голови КМДА Пантелеєву П.О. та директору 

Департаменту ЖКІ Науменку Д.В. врахувати високий пріоритет експерименту по 

Індивідуальному обліку тепла в квартирах з вертикальним розподілом опалення 

на прикладі ОСББ «Оберіг на Позняках» (просп. Миколи Бажана, 16) та знайти 

можливість реалізувати цей проект у 2018 році. 

 

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

 

Рішення прийнято 

 

 

6. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу ПАТ 

«КИЇВЕНЕРГО» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

трансформаторної підстанції (ТП-4796) на просп. Правди, 64 (літера Б) у 

Подільському районі м. Києва» Д-6244 доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 13.03.2018 №08/231-814/ПР. 

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

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Лохматов С.Ю., Гуманенко В.Л.  

 

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

«КИЇВЕНЕРГО» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

трансформаторної підстанції (ТП-4796) на просп. Правди, 64 (літера Б) у 

Подільському районі м. Києва» Д-6244 доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 13.03.2018 №08/231-814/ПР.  

 

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

 

Рішення прийнято 

 

 

7. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПАТ 

«КИЇВЕНЕРГО» на просп. Георгія Гонгадзе, 3 А (літера Б) у Подільському районі 

м. Києва для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту» К-23940 доручення заступника міського голови-секретаря Київської 

міської ради від 13.03.2018 №08/231-815/ПР. 



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

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Лохматов С.Ю., Гуманенко В.Л. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. відхилити проект рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПАТ 

«КИЇВЕНЕРГО» на просп. Георгія Гонгадзе, 3 А (літера Б) у Подільському районі 

м. Києва для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового 

пункту» К-23940 доручення заступника міського голови-секретаря Київської 

міської ради від 13.03.2018 №08/231-815/ПР. 

 

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

 

Рішення прийнято 

 

 

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

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ „КИЇВЕНЕРГО” земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-145) на 

просп. Правди, 80-б (літера „Б”) у Подільському районі м. Києва» Д-6099 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

06.03.2018 №08/231-790/ПР. 

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

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Лохматов С.Ю., Гуманенко В.Л.   

 

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

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ „КИЇВЕНЕРГО” земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-145) на 

просп. Правди, 80-б (літера „Б”) у Подільському районі м. Києва» Д-6099 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

06.03.2018 №08/231-790/ПР. 

 

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

 

Рішення прийнято 

 

 

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

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ „КИЇВЕНЕРГО” земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-208) на 



вул. Набережно-Хрещатицькій, 10А (літера Д) у Подільському районі м. Києва» 

Д-5602 доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради 

від 06.03.2018 №08/231-787/ПР. 

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

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Лохматов С.Ю., Гуманенко В.Л.   

 

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

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ „КИЇВЕНЕРГО” земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-208) на 

вул. Набережно-Хрещатицькій, 10А (літера Д) у Подільському районі м. Києва» 

Д-5602 доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради 

від 06.03.2018 №08/231-787/ПР. 

 

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

 

Рішення прийнято 

 

 

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

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ „КИЇВЕНЕРГО” земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-293) на 

просп. Правди, 33-А (літ. „А”) у Подільському районі м. Києва» Д-6043 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

06.03.2018 №08/231-788/ПР. 

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

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Лохматов С.Ю., Гуманенко В.Л.   

 

ВИРІШИЛИ:  

1. відхилити проект рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ „КИЇВЕНЕРГО” земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-293) на 

просп. Правди, 33-А (літ. „А”) у Подільському районі м. Києва» Д-6043 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

06.03.2018 №08/231-788/ПР. 

 

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

 

Рішення прийнято 

 

 



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

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ „КИЇВЕНЕРГО” земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-141) на 

просп. Свободи, 28-а (літера „Б”) у Подільському районі м. Києва» Д-6098 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

06.03.2018 308/231-789/ПР. 

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

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Лохматов С.Ю., Гуманенко В.Л.   

 

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

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ „КИЇВЕНЕРГО” земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП-141) на 

просп. Свободи, 28-а (літера „Б”) у Подільському районі м. Києва» Д-6098 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

06.03.2018 308/231-789/ПР. 

 

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

 

Рішення прийнято 

 

 

12. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КИЇВЕНЕРГО" на вул. 

Лятошинського, 4-а (літера Б) у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування центрального теплового пункту» К-21635 доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 24.01.2018 

№08/231-164/ПР. 

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

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Лохматов С.Ю., Гуманенко В.Л.   

 

ВИРІШИЛИ:  
1. відхилити проект рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КИЇВЕНЕРГО" на вул. 

Лятошинського, 4-а (літера Б) у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування центрального теплового пункту» К-21635 доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 24.01.2018 

№08/231-164/ПР. 

 



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

 

Рішення прийнято 

 

 

13. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КИЇВЕНЕРГО" на вул. 

Теодора Драйзера, 26 (літера Б) у Деснянському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування центрального теплового пункту» К-21409 доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 24.01.2018 

№08/231-163/ПР. 

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

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Лохматов С.Ю., Гуманенко В.Л.   

 

ВИРІШИЛИ:  
1. відхилити проект рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КИЇВЕНЕРГО" на вул. 

Теодора Драйзера, 26 (літера Б) у Деснянському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування центрального теплового пункту» К-21409 доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 24.01.2018 

№08/231-163/ПР. 

 

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

 

Рішення прийнято 

 

 

14. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПАТ 

"Київенерго" на вул. Вишгородській, 67 (літ. Ж) у Подільському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування трансформаторної підстанції № 3009» К-

21458 доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради 

від 24.01.2018 №08/231-162/ПР. 

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

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Лохматов С.Ю., Гуманенко В.Л.   

 

ВИРІШИЛИ:  
1. відхилити проект рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПАТ 



"Київенерго" на вул. Вишгородській, 67 (літ. Ж) у Подільському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування трансформаторної підстанції № 3009» К-

21458 доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради 

від 24.01.2018 №08/231-162/ПР. 

 

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

 

Рішення прийнято 

 

15. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КИЇВЕНЕРГО" на вул. 

Голосіївській, 16 (літера Б) у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування індивідуального теплового пункту» К-21639 доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 25.01.2018 

№08/231-198/ПР. 

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

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Лохматов С.Ю., Гуманенко В.Л.   

 

ВИРІШИЛИ:  
1. відхилити проект рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КИЇВЕНЕРГО" на вул. 

Голосіївській, 16 (літера Б) у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування індивідуального теплового пункту» К-21639 доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 25.01.2018 

№08/231-198/ПР. 

 

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

 

Рішення прийнято 

 

 

16. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

публічному акціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО" на Харківському шосе, 59 

(літера Б) у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

трансформаторної підстанції (ТП5073)» К-22501 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 25.01.2018 №08/231-197/ПР. 

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

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Лохматов С.Ю., Гуманенко В.Л. 



 

ВИРІШИЛИ:  
1. відхилити проект рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

публічному акціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО" на Харківському шосе, 59 

(літера Б) у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

трансформаторної підстанції (ТП5073)» К-22501 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 25.01.2018 №08/231-197/ПР. 

 

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

 

Рішення прийнято 
 

 

17. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

публічному акціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО" на Харківському шосе, 62 

(літера Б) у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

трансформаторної підстанції (ТП5117)» К-22502 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 25.01.2018 №08/231-196/ПР. 

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

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Лохматов С.Ю., Гуманенко В.Л.   

 

ВИРІШИЛИ:  

1. відхилити проект рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

публічному акціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО" на Харківському шосе, 62 

(літера Б) у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

трансформаторної підстанції (ТП5117)» К-22502 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 25.01.2018 №08/231-196/ПР. 

 

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

 

Рішення прийнято 
 

 

18. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

публічному акціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО" на Харківському шосе, 63-

б (літера А) у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

трансформаторної підстанції (ТП5122)» К-22503 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 25.01.2018 №08/231-195/ПР. 

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



порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Лохматов С.Ю., Гуманенко В.Л.   

 

ВИРІШИЛИ:  
1. відхилити проект рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

публічному акціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО" на Харківському шосе, 63-

б (літера А) у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

трансформаторної підстанції (ТП5122)» К-22503 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 25.01.2018 №08/231-195/ПР. 

 

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

 

Рішення прийнято 

 

19. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

публічному акціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО" на вул. Тростянецькій, 97 

(літера Б) у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

трансформаторної підстанції (ТП4526)»  К-22500 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 25.01.2018 №08/231-194/ПР. 

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

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Лохматов С.Ю., Гуманенко В.Л. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. відхилити проект рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

публічному акціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО" на вул. Тростянецькій, 97 

(літера Б) у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

трансформаторної підстанції (ТП4526)»  К-22500 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 25.01.2018 №08/231-194/ПР. 

 

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

 

Рішення прийнято 

 

20. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО» на вул. 

Кайсарова, 7 у Солом’янському районі м. Києва для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та 

теплової енергії (для реконструкції (з добудовою), експлуатації та 



обслуговування котельної)» К-31631 доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 25.01.2018 №08/231-193/ПР. 

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

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Лохматов С.Ю., Гуманенко В.Л.   

 

ВИРІШИЛИ:  
1. відхилити проект рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО» на вул. 

Кайсарова, 7 у Солом’янському районі м. Києва для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та 

теплової енергії (для реконструкції (з добудовою), експлуатації та 

обслуговування котельної)» К-31631 доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 25.01.2018 №08/231-193/ПР. 

 

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

 

Рішення прийнято 

 

 

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

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО» земельних 

ділянок для експлуатації та обслуговування єдиного майнового комплексу з 

виробництва та постачання теплової та електричної енергії на вул. Промисловій, 

4 у Голосіївському районі м. Києва» Д-6875 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 25.01.2018 №08/231-192/ПР. 

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

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Лохматов С.Ю., Гуманенко В.Л. 

 

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

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО» земельних 

ділянок для експлуатації та обслуговування єдиного майнового комплексу з 

виробництва та постачання теплової та електричної енергії на вул. Промисловій, 

4 у Голосіївському районі м. Києва» Д-6875 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради  від 25.01.2018 №08/231-192/ПР. 

 

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

 

Рішення прийнято 
 



 

22. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу ПАТ 

«КИЇВЕНЕРГО» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

трансформаторної підстанції (ТП-2670) на вул. Радищева, 12 (літ. В) у 

Солом'янському районі м. Києва» Д-7002 доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 29.11.2017 №08/231-2949/ПР. 

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

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Лохматов С.Ю., Гуманенко В.Л.   

 

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

«КИЇВЕНЕРГО» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

трансформаторної підстанції (ТП-2670) на вул. Радищева, 12 (літ. В) у 

Солом'янському районі м. Києва» Д-7002 доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 29.11.2017 №08/231-2949/ПР. 

 

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

 

Рішення прийнято 

 

 

23. Про розгляд висновку про поновлення ПАТ «Київенерго» на 5 років договору 

оренди земельної ділянки від 29.12.2011 №63-6-00639 площею 0,0113 га для 

експлуатації  та обслуговування трансформаторної підстанції на вул. 

Сортувальній  у Дарницькому районі м. Києва,  кадастрова справа А-22955. 

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

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Лохматов С.Ю., Гуманенко В.Л.   

 

ВИРІШИЛИ:  

1. відхилити висновок про поновлення ПАТ «Київенерго» на 5 років договору 

оренди земельної ділянки від 29.12.2011 №63-6-00639 площею 0,0113 га для 

експлуатації  та обслуговування трансформаторної підстанції на вул. 

Сортувальній  у Дарницькому районі м. Києва,  кадастрова справа А-22955. 

 

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

 

Рішення прийнято 

 

 

24. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу ПАТ 

«КИЇВЕНЕРГО» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі 



лабораторії металів та боксу бетонного у пров. Електриків, 17 (літ. С, Т) у 

Подільському районі м. Києва» Д-6100 доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 13.03.2018 №08/231-812/ПР. 

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

питання порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Лохматов С.Ю., Гуманенко В.Л.   

 

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

«КИЇВЕНЕРГО» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі 

лабораторії металів та боксу бетонного у пров. Електриків, 17 (літ. С, Т) у 

Подільському районі м. Києва» Д-6100 доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 13.03.2018 №08/231-812/ПР. 

 

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

 

Рішення прийнято 
 

 

25. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу ПАТ 

«КИЇВЕНЕРГО» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування ПС 

"Приорська" на вул. Світлицького, 30-А (літери А,Б) у Подільському районі м. 

Києва» Д-5655 доручення заступника міського голови-секретаря Київської 

міської ради від 13.03.2018 №08/231-813/ПР. 

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

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Лохматов С.Ю., Гуманенко В.Л.   

 

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

«КИЇВЕНЕРГО» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування ПС 

"Приорська" на вул. Світлицького, 30-А (літери А,Б) у Подільському районі м. 

Києва» Д-5655 доручення заступника міського голови-секретаря Київської 

міської ради від 13.03.2018 №08/231-813/ПР. 

 

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

 

Рішення прийнято 
 

 

26. Розгляд заяви гр. Роюка М.С.  

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

порядку денного.   



 

ВИСТУПИЛИ: Тесленко П.П., Пантелеєв П.О., Кутняк С.В., Гуманенко В.Л. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. запропонувати ПАТ «Київгаз»: 

 підготувати та надати до постійної комісії звіт про забезпечення 

квартирними лічильниками газу у м. Києві; 

 задовільнити заяву гр. Роюка М.С. та позачергово встановити у його 

помешканні лічильник газу. 

 

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

 

Рішення прийнято 
 

 

27. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження договору 

між Київською міською радою та Підгірцівською сільською радою Обухівського 

району Київської області» доручення заступника міського голови-секретаря 

Київської міської ради від 23.04.2018 №08/231-1343/ПР. 

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

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Пантелеєв П.О., Костюшко О.П., Кутняк С.В., Гуманенко В.Л. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. запропонувати заступнику голови КМДА Пантелеєву П.О. підготувати та 

надати до постійної комісії звіт про обсяг коштів, які були виділені з міського 

бюджету на виконані роботи по утриманню полігону №5 у с. Підгірці 

Обухівського району Київської області; 

2. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про затвердження 

договору між Київською міською радою та Підгірцівською сільською радою 

Обухівського району Київської області» доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 23.04.2018 №08/231-1343/ПР. 

 

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

 

Рішення прийнято 

 

 

28. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про деякі питання 

управління електроенергетичним майном комунальної власності територіальної 

громади міста Києва, необхідним для передачі та постачання електричної 

енергії» доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради 

від 26.04.2018 №08/231-1442/ПР. 

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



порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Пантелеєв П.О., Тесленко П.П., Бондаренко А.В., Богатов К.В., 

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

 

ВИРІШИЛИ:  
1. запропонувати ПАТ «Київенерго» підготувати та надати до постійної комісії 

довідку щодо обсягу амортизаційних відрахувань, які акумулюються ПАТ 

«Київенерго» від експлуатації електроенергетичного майна; 

2. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про деякі питання 

управління електроенергетичним майном комунальної власності територіальної 

громади міста Києва, необхідним для передачі та постачання електричної 

енергії» доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради 

від 26.04.2018 №08/231-1442/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-1, утр.-0, не голосували – 1. 

 

Рішення прийнято 

 

 

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

міської ради до Верховної ради України щодо внесення змін до законодавства 

України» доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської 

ради від 07.05.2018 №08/231-1495/ПР. 

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

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Пантелеєв П.О., Грушко В.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. підсилити представництво робочої групи в Мінрегіонбуді кандидатурою 

Київського міського голови; 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –4, проти-4, утр.-0, не голосували – 1. 

 

Рішення неприйнято 

 

2. делегувати члена постійної комісії Грушка В.В. до складу робочої групи в 

Мінрегіонбуді; 

 

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

 

Рішення прийнято 

 

3. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про звернення Київської 



міської ради до Верховної ради України щодо внесення змін до законодавства 

України» доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської 

ради від 07.05.2018 №08/231-1495/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-1, не голосували – 1. 

 

Рішення прийнято 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                          В. Бондаренко 

 

 

Секретар постійної комісії            О. Костюшко 

 


