
 

 

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   № 4/107 

засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу    
 

 16.03.2020 р. 

     

Місце проведення: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Бузова, вул. 

Дмитрівська, 1, 15-00 

 

Склад комісії: 10 депутатів Київської міської ради 

 

Присутні: 8 депутатів Київської міської ради, членів постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу:  
 

1. Бондаренко Володимир Дмитрович      – голова постійної комісії, головуючий 

2. Дегтярьова Лариса Вікторівна           – заступник голови постійної комісії 

3. Тесленко Павло Петрович            – заступник голови постійної комісії 

4. Костюшко Олег Петрович                      – секретар постійної комісії 

5. Грушко Віктор Валентинович              – член постійної комісії 

6. Гуманенко Валерій Леонідович         – член постійної комісії 

7. Манойленко Наталія Вікторівна         – член постійної комісії 

8. Онуфрійчук Вадим Михайлович            – член постійної комісії 

 

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

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу:          

   

1. Ноздря Вадим Ігорович           – перший заступник голови постійної 

       комісії 

2. Богатов Костянтин Володимирович   – член постійної комісії  

 

 

 



Запрошені:           

 

Заступник голови КМДА   

Пантелеєв П.О. 

 

 

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й :   

 

1. Про розгляд проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до 

Положення про Департамент міського благоустрою виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)». 

2 Інформація щодо листа депутата Київради Костюшка О.П. від 03.02.20 

№08/279/044-30. 

3. Інформація про висновки робочої групи по розгляду колективного звернення 

трудового колективу КП «Ватутінськ-інвестбуд» від 17.02.20 №102/49-175. 

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

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТЕЛЕКОМ» в оренду 

земельної ділянки для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій на вул. Миколи Голего, 8 у Солом'янському районі міста Києва» 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

14.01.20 №08/231-79/ПР. 

5. 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 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на просп. 

Маяковського Володимира, 24-А у Деснянському районі міста Києва 

(364196291)» доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської 

ради від 31.10.2019 №08/231-3268/ПР. 

6. 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 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на просп. 

Маяковського Володимира, 4 у Деснянському районі міста Києва (780494416)» 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

31.10.2019 №08/231-3269/ПР. 

7. 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 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на просп. 

Лісовому, 17Б у Деснянському районі міста Києва (606894153)» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 31.10.2019 



№08/231-3270/ПР. 

8. 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 

експлуатації та обслуговування будівлі теплового пункту на вул. Милославській, 

5 у Деснянському районі міста Києва (680524167)» доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 31.10.2019 №08/231-

3271/ПР. 

9. 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 

експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового пункту на 

бульв. Перова, 46/2 у Дніпровському районі міста Києва (499410593») доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 31.10.2019 

№08/231-3272/ПР. 

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

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівлі теплового пункту на вул. Райдужній, 21 

А у Дніпровському районі міста Києва (334124170)» доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 31.10.2019 №08/231-

3273/ПР. 

11. 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 

експлуатації та обслуговування котельні на вул. Будівельників, 10 у 

Деснянському районі міста Києва (569341773)» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 31.10.2019 №08/231-3274/ПР. 

12. 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 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Космічній, 1/10 у Дніпровському районі міста Києва (488416650)» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 21.02.2020 

№08/231-483/ПР. 

13. 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 бойлерної на вул. Академіка 



Доброхотова, 1 у Святошинському районі міста Києва (495417203)» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 15.11.2019 

№08/231-3341/ПР. 

14. 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. 

Ірпінській, 65а у Святошинському районі міста Києва (469415797)» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 15.11.2019 

№08/231-3334/ПР. 

15. 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 просп. 

Гонгадзе Георгія, 18 у Подільському районі міста Києва (616604139)» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 18.11.2019 

№08/231-3354/ПР. 

16. 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 просп. 

Свободи, 28 у Подільському районі міста Києва (354147244)» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 18.11.2019 

№08/231-3352/ПР. 

17. 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 

експлуатації та обслуговування будівлі теплового пункту на вул. Закревського 

Миколи, 27/2 у Деснянському районі міста Києва (241945199)» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 21.11.2019 

№08/231-3515/ПР. 

18. 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 

експлуатації та обслуговування будівлі котельні на вул. Радистів, 44 у 

Деснянському районі міста Києва (324194555)» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 21.11.2019 №08/231-3516/ПР. 

19. 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 

експлуатації та обслуговування теплового пункту на вул. Беретті Вікентія, 14 у 

Деснянському районі міста Києва (384177075)» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 20.11.2019 №08/231-3489/ПР. 

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 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Драгоманова, 5а у Дарницькому районі міста Києва (559441786)» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 20.11.2019 

№08/231-3490/ПР. 

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 

експлуатації та обслуговування будівлі котельні на вул. Радосинській, 2-А у 

Деснянському районі міста Києва (631864136)» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 20.11.2019 №08/231-3491/ПР. 

22. 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 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Драйзера Теодора, 16 у Деснянському районі міста Києва (463416317)» 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

20.11.2019  №08/231-3492/ПР. 

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 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Сабурова Олександра, 5 у Деснянському районі міста Києва (518541706)» 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

20.11.2019 №08/231-3493/ПР. 

24. 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 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Каштановій, 13-А у Деснянському районі міста Києва (472414286)» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 20.11.2019 

№08/231-3494/ПР. 

25. 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 

експлуатації та обслуговування бойлерної на вул. Дяченка, 10 у Дарницькому 

районі міста Києва (725174410)» доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 20.11.2019 №08/231-3495/ПР. 

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

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. 

Саксаганського, 54/56 у Голосіївському районі міста Києва (364159453)» 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

20.11.2019 №08/231-3496/ПР. 

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 

експлуатації та обслуговування будівлі котельні на просп. Голосіївському, 48 у 

Голосiївському районі міста Києва (673494143)» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 20.11.2019 №08/231-3497/ПР. 

28. 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 

експлуатації та обслуговування будівлі котельні на вул. Харченка Євгена, 64 у 

Дарницькому районі міста Києва (432416150)» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 20.11.2019 №08/231-3498/ПР. 

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

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівлі котельні у пров. Жуковського Василя, 

17/25 у Голосiївському районі міста Києва (793465410)» доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 20.11.2019 №08/231-

3500/ПР. 

30. 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 

експлуатації та обслуговування будівлі павільйону 5ПЗ на просп. Голосіївському, 

3 у Голосiївському районі міста Києва (614064123)» доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 20.11.2019 №08/231-

3501/ПР. 

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

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 



(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівлі котельні на просп. Науки, 10 у 

Голосiївському районі міста Києва (644874144)» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 19.11.2019 №08/231-3461/ПР. 

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

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівлі котельні на просп. Науки, 24 у 

Голосiївському районі міста Києва (513341823)» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 19.11.2019 №08/231-3459/ПР. 

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 

експлуатації та обслуговування будівлі теплового пункту на вул. Мілютенка, 5А 

у Деснянському районі міста Києва (544641785)» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 31.10.2019 №08/231-3266/ПР. 

34. 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 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Березняківській, 26 у Дніпровському районі міста Києва (421417141)» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 31.10.2019 

№08/231-3267/ПР. 

 

 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. щодо прийняття за основу порядку денного із 34 

питання засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу від 16.03.2020 

р. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти за основу порядок денний із 34 питання засідання 

постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального 

господарства та паливно-енергетичного комплексу від 16.03.2020 р. 

 

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

 

Рішення прийнято 
 

 

Питання, внесені до порядку денного безпосередньо на засіданні постійної 

комісії, з результатами голосування щодо включення до порядку денного: 

 



СЛУХАЛИ: Пантелеєва П.О., заступника голови КМДА 

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

включення до порядку денного розгляду питання «Про розгляд проекту рішення 

Київської міської ради «Про збільшення розміру статутного капіталу 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» доручення заступника міського голови-секретаря 

Київської міської ради від 10.03.20 №08/231-600/ПР». 

ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного розгляд питання «Про розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про збільшення розміру статутного 

капіталу КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» доручення заступника міського голови-секретаря 

Київської міської ради від 10.03.20 №08/231-600/ПР». 

 

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

 

Рішення прийнято 

 

 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д., голову постійної комісії. 

36. Про пропозицію Бондаренка В.Д., голову постійної комісії, щодо включення 

до порядку денного питання «Інформація щодо листа депутата Київради 

Богатова К.В. від 11.03.20 №08/279/08/011-736». 

ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного питання «Інформація щодо листа 

депутата Київради Богатова К.В. від 11.03.20 №08/279/08/011-736». 

 

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

 

 

 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. щодо прийняття в цілому порядку денного із 36 

питань засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу від 16.03.2020 

р. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти в цілому порядок денний із 36 питань засідання 

постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального 

господарства та паливно-енергетичного комплексу від 16.03.2020 р. 

 

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

 

Рішення прийнято 

 

 



 

Розгляд (обговорення) питань порядку денного: 

 

1. Про розгляд проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до Положення 

про Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації)». 

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

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Пантелеєв П.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. підтримати проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) «Про внесення змін до Положення 

про Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації)». 

 

 ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

Рішення прийнято 

 

 

2. Інформація щодо листа депутата Київради Костюшка О.П. від 03.02.20 

№08/279/044-30. 

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

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Костюшко О.П., Онуфрійчук В.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. запропонувати  КП «ГІОЦ» протягом 3-х місяців створити і щомісячно 

оновлювати неперсоніфіковану інформацію про наявність заборгованості за 

надані житлово-комунальні послуги за адресою (назва вулиці, проспекту, номер 

будинку) по різним районам м. Києва. 

 

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

 

Рішення прийнято 

 

 

3. Інформація про висновки робочої групи по розгляду колективного звернення 

трудового колективу КП «Ватутінськ-інвестбуд» від 17.02.20 №102/49-175. 

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

денного.   



 

ВИРІШИЛИ:  

1.  перенести розгляд питання «Інформація про висновки робочої групи по 

розгляду колективного звернення трудового колективу КП «Ватутінськ-

інвестбуд» від 17.02.20 №102/49-175» на наступне засідання постійної комісії. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

Рішення прийнято 

 

 

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

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТЕЛЕКОМ» в оренду 

земельної ділянки для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій на вул. Миколи Голего, 8 у Солом'янському районі міста Києва» 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

14.01.20 №08/231-79/ПР. 

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

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Гуманенко В.Л. 

 

ВИРІШИЛИ:  
 

1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТЕЛЕКОМ» в оренду 

земельної ділянки для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій на вул. Миколи Голего, 8 у Солом'янському районі міста Києва» 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

14.01.20 №08/231-79/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

Рішення прийнято 

 

 

5. 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 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на просп. 

Маяковського Володимира, 24-А у Деснянському районі міста Києва 

(364196291)» доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської 

ради від 31.10.2019 №08/231-3268/ПР. 



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

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Гуманенко В.Л. 

 

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 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на просп. 

Маяковського Володимира, 24-А у Деснянському районі міста Києва 

(364196291)» доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської 

ради від 31.10.2019 №08/231-3268/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

Рішення прийнято 

 

 

6. 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 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на просп. 

Маяковського Володимира, 4 у Деснянському районі міста Києва (780494416)» 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

31.10.2019 №08/231-3269/ПР. 

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

денного.   

 

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 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на просп. 

Маяковського Володимира, 4 у Деснянському районі міста Києва (780494416)» 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

31.10.2019 №08/231-3269/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

Рішення прийнято 

 



 

7. 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 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на просп. 

Лісовому, 17Б у Деснянському районі міста Києва (606894153)» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 31.10.2019 

№08/231-3270/ПР. 

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

денного.   

 

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 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на просп. 

Лісовому, 17Б у Деснянському районі міста Києва (606894153)» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 31.10.2019 

№08/231-3270/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

Рішення прийнято 

 

 

8. 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 

експлуатації та обслуговування будівлі теплового пункту на вул. Милославській, 

5 у Деснянському районі міста Києва (680524167)» доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 31.10.2019 №08/231-

3271/ПР. 

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

денного.   

 

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 

експлуатації та обслуговування будівлі теплового пункту на вул. Милославській, 

5 у Деснянському районі міста Києва (680524167)» доручення заступника 



міського голови-секретаря Київської міської ради від 31.10.2019 №08/231-

3271/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

Рішення прийнято 

 

 

9.  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 

експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового пункту на 

бульв. Перова, 46/2 у Дніпровському районі міста Києва (499410593») доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 31.10.2019 

№08/231-3272/ПР. 

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

денного.   

 

 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 

експлуатації та обслуговування будівлі індивідуального теплового пункту на 

бульв. Перова, 46/2 у Дніпровському районі міста Києва (499410593») доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 31.10.2019 

№08/231-3272/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

 Рішення прийнято 

 

 

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

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівлі теплового пункту на вул. Райдужній, 21 А 

у Дніпровському районі міста Києва (334124170)» доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 31.10.2019 №08/231-

3273/ПР. 

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

денного.   

 



ВИРІШИЛИ:  

1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівлі теплового пункту на вул. Райдужній, 21 А 

у Дніпровському районі міста Києва (334124170)» доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 31.10.2019 №08/231-

3273/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

Рішення прийнято 

 

 

11. 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 

експлуатації та обслуговування котельні на вул. Будівельників, 10 у 

Деснянському районі міста Києва (569341773)» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 31.10.2019 №08/231-3274/ПР. 

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

порядку денного.   

 

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 

експлуатації та обслуговування котельні на вул. Будівельників, 10 у 

Деснянському районі міста Києва (569341773)» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 31.10.2019 №08/231-3274/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

 

Рішення прийнято 

 

 

12. 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 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 



Космічній, 1/10 у Дніпровському районі міста Києва (488416650)» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 21.02.2020 

№08/231-483/ПР. 

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

порядку денного.   

 

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 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Космічній, 1/10 у Дніпровському районі міста Києва (488416650)» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 21.02.2020 

№08/231-483/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

Рішення прийнято 

 

 

13. 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 бойлерної на вул. Академіка Доброхотова, 

1 у Святошинському районі міста Києва (495417203)» доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 15.11.2019 №08/231-

3341/ПР. 

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

порядку денного.   

 

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 бойлерної на вул. Академіка Доброхотова, 

1 у Святошинському районі міста Києва (495417203)» доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 15.11.2019 №08/231-

3341/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

Рішення прийнято 



14. 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. 

Ірпінській, 65а у Святошинському районі міста Києва (469415797)» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 15.11.2019 

№08/231-3334/ПР. 

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

порядку денного.   

 

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. 

Ірпінській, 65а у Святошинському районі міста Києва (469415797)» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 15.11.2019 

№08/231-3334/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

Рішення прийнято 
 

 

15. 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 просп. 

Гонгадзе Георгія, 18 у Подільському районі міста Києва (616604139)» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 18.11.2019 

№08/231-3354/ПР. 

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

порядку денного.   

 

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 просп. 

Гонгадзе Георгія, 18 у Подільському районі міста Києва (616604139)» доручення 



заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 18.11.2019 

№08/231-3354/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

Рішення прийнято 
 

 

16. 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 просп. 

Свободи, 28 у Подільському районі міста Києва (354147244)» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 18.11.2019 

№08/231-3352/ПР. 

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

порядку денного.   

 

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 просп. 

Свободи, 28 у Подільському районі міста Києва (354147244)» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 18.11.2019 

№08/231-3352/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

Рішення прийнято 
 

 

17. 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 

експлуатації та обслуговування будівлі теплового пункту на вул. Закревського 

Миколи, 27/2 у Деснянському районі міста Києва (241945199)» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 21.11.2019 

№08/231-3515/ПР. 

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

порядку денного.   

 



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 

експлуатації та обслуговування будівлі теплового пункту на вул. Закревського 

Миколи, 27/2 у Деснянському районі міста Києва (241945199)» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 21.11.2019 

№08/231-3515/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

Рішення прийнято 

 

 

18. 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 

експлуатації та обслуговування будівлі котельні на вул. Радистів, 44 у 

Деснянському районі міста Києва (324194555)» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 21.11.2019 №08/231-3516/ПР. 

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

порядку денного.   

 

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 

експлуатації та обслуговування будівлі котельні на вул. Радистів, 44 у 

Деснянському районі міста Києва (324194555)» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 21.11.2019 №08/231-3516/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

Рішення прийнято 

 

 

19. 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 

експлуатації та обслуговування теплового пункту на вул. Беретті Вікентія, 14 у 

Деснянському районі міста Києва (384177075)» доручення заступника міського 



голови-секретаря Київської міської ради від 20.11.2019 №08/231-3489/ПР. 

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

порядку денного.   

 

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 

експлуатації та обслуговування теплового пункту на вул. Беретті Вікентія, 14 у 

Деснянському районі міста Києва (384177075)» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 20.11.2019 №08/231-3489/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

Рішення прийнято 
 

 

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 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Драгоманова, 5а у Дарницькому районі міста Києва (559441786)» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 20.11.2019 

№08/231-3490/ПР. 

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

порядку денного.   

 

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 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Драгоманова, 5а у Дарницькому районі міста Києва (559441786)» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 20.11.2019 

№08/231-3490/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

Рішення прийнято 
 

 

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 

експлуатації та обслуговування будівлі котельні на вул. Радосинській, 2-А у 

Деснянському районі міста Києва (631864136)» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 20.11.2019 №08/231-3491/ПР. 

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

порядку денного.   

 

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 

експлуатації та обслуговування будівлі котельні на вул. Радосинській, 2-А у 

Деснянському районі міста Києва (631864136)» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 20.11.2019 №08/231-3491/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

Рішення прийнято 

 

 

22. 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 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Драйзера Теодора, 16 у Деснянському районі міста Києва (463416317)» 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

20.11.2019  №08/231-3492/ПР. 

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

порядку денного.   

 

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 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Драйзера Теодора, 16 у Деснянському районі міста Києва (463416317)» 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

20.11.2019  №08/231-3492/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 



 

Рішення прийнято 

 

 

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 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Сабурова Олександра, 5 у Деснянському районі міста Києва (518541706)» 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

20.11.2019 №08/231-3493/ПР. 

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

порядку денного.   

 

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 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Сабурова Олександра, 5 у Деснянському районі міста Києва (518541706)» 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

20.11.2019 №08/231-3493/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

Рішення прийнято 
 

 

24. 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 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Каштановій, 13-А у Деснянському районі міста Києва (472414286)» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 20.11.2019 

№08/231-3494/ПР. 

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

питання порядку денного.   

 

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 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Каштановій, 13-А у Деснянському районі міста Києва (472414286)» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 20.11.2019 

№08/231-3494/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

Рішення прийнято 
 

 

25. 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 

експлуатації та обслуговування бойлерної на вул. Дяченка, 10 у Дарницькому 

районі міста Києва (725174410)» доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 20.11.2019 №08/231-3495/ПР. 

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

порядку денного.   

 

 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 

експлуатації та обслуговування бойлерної на вул. Дяченка, 10 у Дарницькому 

районі міста Києва (725174410)» доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 20.11.2019 №08/231-3495/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

Рішення прийнято 

 

 

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

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. 

Саксаганського, 54/56 у Голосіївському районі міста Києва (364159453)» 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

20.11.2019 №08/231-3496/ПР. 

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

порядку денного.   



 

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

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. 

Саксаганського, 54/56 у Голосіївському районі міста Києва (364159453)» 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

20.11.2019 №08/231-3496/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

Рішення прийнято 
 

 

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 

експлуатації та обслуговування будівлі котельні на просп. Голосіївському, 48 у 

Голосiївському районі міста Києва (673494143)» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 20.11.2019 №08/231-3497/ПР. 

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

порядку денного.   

 

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 

експлуатації та обслуговування будівлі котельні на просп. Голосіївському, 48 у 

Голосiївському районі міста Києва (673494143)» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 20.11.2019 №08/231-3497/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

Рішення прийнято 
 

 

28. 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 

експлуатації та обслуговування будівлі котельні на вул. Харченка Євгена, 64 у 



Дарницькому районі міста Києва (432416150)» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 20.11.2019 №08/231-3498/ПР. 

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

порядку денного.   

 

 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 

експлуатації та обслуговування будівлі котельні на вул. Харченка Євгена, 64 у 

Дарницькому районі міста Києва (432416150)» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 20.11.2019 №08/231-3498/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

  

Рішення прийнято 

 

 

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

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівлі котельні у пров. Жуковського Василя, 

17/25 у Голосiївському районі міста Києва (793465410)» доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 20.11.2019 №08/231-

3500/ПР. 

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

порядку денного.   

 

 

 ВИРІШИЛИ:  

1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівлі котельні у пров. Жуковського Василя, 

17/25 у Голосiївському районі міста Києва (793465410)» доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 20.11.2019 №08/231-

3500/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

 Рішення прийнято 

 



30. 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 

експлуатації та обслуговування будівлі павільйону 5ПЗ на просп. Голосіївському, 

3 у Голосiївському районі міста Києва (614064123)» доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 20.11.2019 №08/231-

3501/ПР. 

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

порядку денного.   

 

 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 

експлуатації та обслуговування будівлі павільйону 5ПЗ на просп. Голосіївському, 

3 у Голосiївському районі міста Києва (614064123)» доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 20.11.2019 №08/231-

3501/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

 Рішення прийнято 

 

 

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

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівлі котельні на просп. Науки, 10 у 

Голосiївському районі міста Києва (644874144)» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 19.11.2019 №08/231-3461/ПР. 

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

порядку денного.   

 

 ВИРІШИЛИ:  

1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» в постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівлі котельні на просп. Науки, 10 у 

Голосiївському районі міста Києва (644874144)» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 19.11.2019 №08/231-3461/ПР. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

 Рішення прийнято 

 

 

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

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівлі котельні на просп. Науки, 24 у 

Голосiївському районі міста Києва (513341823)» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 19.11.2019 №08/231-3459/ПР. 

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

порядку денного.   

 

 ВИРІШИЛИ:  

1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у постійне користування земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівлі котельні на просп. Науки, 24 у 

Голосiївському районі міста Києва (513341823)» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 19.11.2019 №08/231-3459/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

 Рішення прийнято 

 

 

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 

експлуатації та обслуговування будівлі теплового пункту на вул. Мілютенка, 5А 

у Деснянському районі міста Києва (544641785)» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 31.10.2019 №08/231-3266/ПР. 

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

порядку денного.   

 

 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 

експлуатації та обслуговування будівлі теплового пункту на вул. Мілютенка, 5А 



у Деснянському районі міста Києва (544641785)» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 31.10.2019 №08/231-3266/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

 Рішення прийнято 

 

 

34. 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 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Березняківській, 26 у Дніпровському районі міста Києва (421417141)» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 31.10.2019 

№08/231-3267/ПР. 

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

питання порядку денного.   

 

 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 

експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. 

Березняківській, 26 у Дніпровському районі міста Києва (421417141)» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 31.10.2019 

№08/231-3267/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

 Рішення прийнято 

 

 

35. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про збільшення 

розміру статутного капіталу КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 10.03.20 №08/231-600/ПР. 

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

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Пантелеєв П.О., Костюшко О.П. 

 

 ВИРІШИЛИ:  



1. підтримати проект рішення «Про збільшення розміру статутного капіталу 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» доручення заступника міського голови-секретаря 

Київської міської ради від 10.03.20 №08/231-600/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –3, проти-0, утр.-5, не голосували – 0. 

 

 Рішення не прийнято 

 

 

36. Інформація щодо листа депутата Київради Богатова К.В. від 11.03.20 

№08/279/08/011-736. 

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

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Онуфрійчук В.М. 

 

 ВИРІШИЛИ:  

1. запропонувати Департаменту житлово - комунальної інфраструктури 

підготувати та розповсюдити інформаційні буклети по проблемі коректного 

обліку спожитої теплової енергії в будинках із комбінованою системою опалення. 

 

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

 

 Рішення прийнято 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                          В. БОНДАРЕНКО 

 

 

Секретар          О. КОСТЮШКО 
 

 
 

 

 


