
№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 03.04.2018

Департаменту житлово-

комунальної 

інфраструктури 

виконавчого органу 

Київради

Проект 

розпорядження
08/5573

Про закріплення на праві господарського відання 

за комунальним підприємством виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) «Київтеплоенерго» майна 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва»

про закріплення 

майна за КП
Перший розгляд Погоджено

1 21.03.2018

заступник 

голови 

КМДА 

П.Пантелеє

в, 

Департаменту житлово-

комунальної 

інфраструктури 

виконавчого органу 

Київради

Правовий 

висновок
677/ПР

Про збільшення розміру статутного капіталу 

комунального підприємства виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної 

адміністрації) "Київтеплоенерго"

Про збільшення 

статутного 

капіталу

Перший розгляд Погоджено

Пправовий висновок 

управління правового 

забезпечення діяльності 

Київської міської ради від 

15.03.2018 №08/230-528.

2 21.03.2018

Заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР
355/ПР 

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 21 квітня 2015 року №415/1280 "Про 

затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва"

Положення про 

оренду
Повторний розгляд

Погоджено із 

зауваженнями

3 21.03.2018 Л.Антонєнко

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

355/ПР 

Про розгляд листа Л.Антонєнка щодо доповнень та 

декларації про вартість виконаних невід'ємних 

поліпшень та/або ремонтних робіт на об'єктах 

оренди територіальної громади міста Києва до Про 

внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 21 квітня 2015 року № 415/1280 "Про 

затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва" 

Положення про 

оренду
Повторний розгляд Перенесено

4 21.03.2018

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист 08/485

Щодо застосування пункту 2 прикінцевих та 

перехідних положень та зобов’язання 

орендодавців вжити необхідних заходів щодо 

приведення існуючих договорів оренди у 

відповідність до орендних ставок, визначених 

рішенням  Київської міської ради від 08.02.2018 

№21/4085 "Про внесення змін до рішення 

Київради від 21.04.2015 №415/1280 "Про 

затвердження  Положення про оренду майна 

територіальної громади м.Києва"

Щодо надання 

роз"яснень
Перший розгляд Розглянуто

Доручити орендодавцям:

 - у разі зменшення розміру 

орендної ставки (крім 

договорів, укладених за 

наслідками конкурсу) 

самостійно підписувати  

додаткові угоди до 

договорів оренди (крім 

договорів, укладених за 

наслідками конкурсу) з 

новими ставками відповідно 

до рішення Київради від 

08.02.2018 №21/4085 на 

підставі звернення 

орендаря за виключенням  

почасової оренди у 

закладах освіти. Зміни до 

договорів погодинної 

оренди приміщень у 

закладах освіти 

погоджувати із Постійною 

комісією з питань власності. 

 - у разі  збільшення розміру 

орендної ставки  направляти 

листи та пропонувати  

орендарям укладати 

додаткові угоди до 

договорів оренди з новими 

ставками відповідно до 

рішення Київради від 

1 27.02.2018 Депутат КМР Шлапак А.
Проект рішення 

КМР

08/231-

481/ПР
08.02.2018

Про заборону відчуження майна та земель 

територіальної громади міста Києва, на яких 

розташовані дитячі інтернатні заклади

Заборона 

відчуження 

майна та земель

Перший розгляд Погоджено

з протокольним дорученням 

ДКВ  Див текст протоколу № 

81) 

2 27.02.2018 Депутат КМР Пабат О.
Проект рішення 

КМР

08/231-

517/ПР
09.02.2018

Про забезпечення контролю за роботою басейних 

комплексів, розташованих у закладах освіти 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва

Контроль за 

використанням 

комунального 

майна

Перший розгляд Погоджено
з рекомендаціями (Див 

текст протоколу № 81) 

3 27.02.2018

Заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Заступник Голови Київської 

міської державної 

адміністрації М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності  

Проект рішення 

КМР

08/231-

158/ПР
23.01.2018

Про демонтаж та списання основних засобів, які 

належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва

вул. М. Донця, 

просп. Відрадний
691,35 30 066,41

Списання 

основних 

засобів

Постійна комісія Київради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– підтримано проект рішення на 

засіданні комісії 19.02.2018.

Постійною комісією Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримано 

проект рішення на засіданні комісії 

30.01.2018 Протокол №2/111.

Перший розгляд Погоджено

З матеріалами до проекту 

рішення можна 

ознайомитись на інтернет-

сайті комісії: 

http://kmr.gov.ua/uk/comisii

/28/proekt

Реквізити вхідної 

кореспондеції



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

4 27.02.2018

Заступники 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник, П. 

Пантелєєв

Заступники Голови 

Київської міської 

державної адміністрації М. 

Поворозник, П. Пантелєєв, 

Департамент комунальної 

власності  

Проект рішення 

КМР

08/231-

266/ПР
30.01.2018

Про надання дозволу на знесення та списання 

основних засобів, які належать до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва та 

обліковуються на балансі комунального 

підприємства виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та експлуатації земель водного 

фонду м.Києва "Плесо"

вул. Ревуцького, 40 26,70 1 165 748,66

Списання 

основних 

засобів

Постійною комісією Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримано 

проект рішення на засідання комісії 

13.02.2018 (Протокол № 4/113-

01.02.2018) 

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань житлово-комунального 

господарства та паливно-

енергетичного комплексу – не надала 

висновок в установленому 

Регламентом порядку про результат 

розгляду проекту рішення

Перший розгляд Погоджено

з протокольним дорученням 

ДКВ (Див текст протоколу № 

81) 

5 27.02.2018

Заступники 

голови 

КМДА П. 

Пантелєєв

Заступник Голови Київської 

міської державної 

адміністрації П. Пантелєєв, 

Департамент комунальної 

власності  

Проект рішення 

КМР

08/231-

160/ПР
24.01.2018

Про скасування рішення Київської міської ради від 

22 червня 2017 року № 637/2799 "Про передачу в 

оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

єдиному претенденту на право оренди"

вул. Кирилівська, 103 А, К.1
Скасування 

рішення КМР

Постійною комісією Київради з питань 

охорони здоров'я та соціального 

захисту – підтримано проект рішення 

на засіданні комісії 21.02.2018

Перший розгляд Погоджено

З матеріалами до проекту 

рішення можна 

ознайомитись на інтернет-

сайті комісії: 

http://kmr.gov.ua/uk/comisii

/28/proekt

6 27.02.2018

Заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Заступник Голови Київської 

міської державної 

адміністрації М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності  

Правовий 

висновок

08/231-

282/ПР
17.01.2018

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва єдиному претенденту на право оренди

Електриків, 9, літ. А Питання оренди Повторний розгляд Погоджено
Повторно підтримати 

проект рішення.

7 27.02.2018
Департамент будівництва 

та житлового забезпечення

Проект 

розпорядження
08/2056 06.02.2018

Про зарахування до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва нерухомого 

майна

вул. Грушевського, 9, кв. 53, 

вул. Лютеранська, 28/19, кв. 1, 

вул. Володиирська, 37, кв. 14, 

вул. Академіка туполєва, 20-д, кв. 

28

83.5, 

238,5, 

249,2, 

45,9

Зарахування до 

комунальної 

власності 

квартир 

Перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

8 27.02.2018

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
08/2098 06.02.2018

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальн6ої громади міста Києва 

каналізаційної мережі Банкнотно-монетного двору 

Національного банку України

вул. Сабурова - вул. Пухівська 980,00 509 000,00

Безоплатне 

прийняття 

каналізаційних 

мереж

Перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

9 27.02.2018

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
08/2251 08.02.2018

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальн6ої громади міста Києва 

зовнішніх теплових мереж приватного 

акціонерного товариства "Холдингова компанія 

"Київміськбуд"

вул. Обухівська, 

вул. Наумовича, 

вул. Коперника

1 352,15 10 143 634,93

Безоплатне 

прийняття 

зовнішніх 

теплових мереж

Перший розгляд Погоджено

10 27.02.2018

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
08/2251 08.02.2018

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва зовнішніх 

водопровідних та каналізаційних мереж ПрАТ "НЕО 

ВІТА"

вул. Шлихтера, 

вул. Вифлеємська
5 453 770,34

Прийняття 

зовнішніх 

водопровідних 

та 

каналізаційних 

мереж

Перший розгляд Погоджено

11 27.02.2018

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
08/2504 13.02.2018

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішніх теплових мереж ОСББ "БУДСЕРВІС"

вул. Васильківська 12,00 19 295,00

Безоплатне 

прийняття 

зовнішніх 

теплових мереж

Перший розгляд Погоджено

12 27.02.2018

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
08/2502 13.02.2018

Про закріплення основних засобів" (приміщень 

громадських вбиралень стаціонарного типу)

вул. Хрещатик, 17, 

вул. Тулузи, б/н, 

Глибочицький проїзд, б/н, 

вул. Академіка Булаховського, б/н, 

Володимирський узвіз, 2, 

вул. Хрещатик, 27

233,5, 

68,9, 

73,4, 

69,2, 

189,0, 

36,1

824 039,73, 

3 721,84, 

14 954,92, 

4 618,08, 

636 679,06, 

47 599,8

Закріплення 

основних 

засобів

Перший розгляд Погоджено

13 27.02.2018

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
08/2662 15.02.2018

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

газопровідної мережі ТОВ "БК "МІСЬКБУДІНВЕСТ"

вул. Гоголівська, 44-46 38,50 65 169,63

Безоплатне 

прийняття 

газопровідної 

мережі

Перший розгляд Погоджено

14 27.02.2018

Заступник міського голови - 

Секретар Київради 

Прокопів В.

Річний звіт 225-КР-639 19.02.2018

Про звіт постійної комісії  Київської міської ради з 

питань власності за 2017 рік та виконання плану 

роботи постійної комісії Київради з питань 

власності із підготовки та винесення на розгляд 

пленарних засідань ІV, V сесій Київради VІІІ 

скликання 2017 року проектів рішень

Річний звіт ПК 

власності
Перший розгляд Розглянуто

15 27.02.2018

Заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Заступник Голови Київської 

міської державної 

адміністрації М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності  

Проект рішення 

КМР

08/231-

355/ПР
06.02.2017

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280 "Про 

затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва"

Положення про 

оренду

з пропозиціями, напрацьованими 

комісією
Повторний розгляд Розглянуто

15.1. 27.02.2018 Депутат КМР Артеменко С.

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про розгляд пропозицій депутата Київської міської 

ради С.Артеменка

Пропозиції до 

проекту 

рішення

Перший розгляд Розглянуто

15.2. 27.02.2018
КП "Київський 

метрополітен"

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про розгляд пропозицій КП "Київський 

метрополітен"

Пропозиції до 

проекту 

рішення

Перший розгляд Розглянуто

15.3. 27.02.2018
Асоціація приватних 

закладів освіти

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про розгляд пропозицій Асоціації приватних 

закладів освіти до проекту рішення Київської 

міської ради.

Пропозиції до 

проекту 

рішення

Перший розгляд Розглянуто



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

15.4. 27.02.2018 Депутат КМР Сторожук В.

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про розгляд пропозицій депутата Київської міської 

ради В.Сторожука

Передача 

квартир до 

комунальної 

власності

Перший розгляд Розглянуто

16 27.02.2018
ПК Київради з питань 

власності

Виконання 

рішення КМР

Про виконання рішення Київської міської ради 

№946/1950 від 23.02.2017 "Про повернення 

приміщень комунальної власності територіальної 

громади міста Києва із сфери управління 

державних установ і організацій"

Виконання 

рішення КМР
Перший розгляд Розглянуто

16.1. 27.02.2018 Депутат КМР Антонєнко Л.
Депутатське 

звернення

Щодо стану виконання рішення Київської міської 

ради №946/1950 від 23.02.2017 

Виконання 

рішення КМР
Перший розгляд Розглянуто

з протокольним дорученням 

балансоутримувачам (див 

текст протоколу № 81) 

16.2. 27.02.2018

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист

Про розгляд інформації Департаменту комунальної 

власності м.Києва виконавчого органу Київради 

(КМДА) щодо проведення організаційно-правових 

дій стосовно виконання рішення Київської міської 

ради від №946/1950 23.02.2018

Виконання 

рішення КМР
Перший розгляд Розглянуто

17 27.02.2018 КП "Міський магазин" Лист 08/2456 12.02.2018

Щодо звільнення нежитлових приміщень на вул. Б. 

Хмельницького, 51, літ. А від невідомих осіб та 

припинення нарахування орендної плати за 

договором оренди

Самовільне 

зайняття 

приміщень 

комунальної 

власності

Протокол № 79 від 13.02.2018 - 

розгляд питання перенесено на 

наступне засідання комісії при 

формуванні порядку денного.

Перший розгляд Розглянуто

18 27.02.2018

ОСН БК "Квартал 

Пушкінська-

Червоноармійська"

Лист 08/1160 24.01.2018

Щодо повернення до комунальної власності 

дитсадка № 183 та будинків-пам'яток архітектури 

№№ 35-А, 35-Б, 37-А, 37-Б на вул. Пушкінській 

Повернення до 

комунальної 

власності 

дитсадка

Перший розгляд Перенесено

19 27.02.2018 Дніпровська РДА
Проект 

розпорядження
08/21352 14.12.2017

Про затвердження актів приймання-передачі 

квартир до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва та сфери управління 

Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації від Міністерства оборони України"

вул. Інженера Бородіна, 6-А, кв. 6, 

7, , 26, 116, 

бульвар Гашека, 8-А, кв. 83, 

вул. Хорольська, 1-А, кв. 2, 47, 108, 

вул. Алма-Атинська, 109-В, кв. 15, 

19, 28, 40, 52, 59, 81, 97, 100, 105, 

113, 117, 141

Прийняття до 

комунальної 

власності 

квартир

Перший розгляд Погоджено

19.1. 27.02.2018
Міністерство оборони 

України
Лист

Про розгляд інформації Міністерства оборони 

України Київського квартирно-експлуатаційного 

управління щодо терміну проживання громадянам 

у квартирах до виключення таких квартир із числа 

службових та їх приватизації 

Прийняття до 

комунальної 

власності 

квартир

Перший розгляд Розглянуто

20. 27.02.2018

Заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Заступник Голови Київської 

міської державної 

адміністрації М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності  

Проект рішення 

КМР

08/231-

677/ПР
26.02.2018

Про розгляд проекту рішення Київської міської 

ради " Про збільшення розміру статутного капіталу 

комунального підприємства виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної 

адміністрації) "Київтеплоенерго"

Про збвльшення 

статутного 

капіталу

Перший розгляд Погоджено

1 13.02.2018

Заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Заступник Голови Київської 

міської державної 

адміністрації М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності  

Проект рішення 

КМР

08/231-

91/ПР
23.01.2018

Про надання дозволу комунальному 

некомерційному підприємству "Консультативно-

діагностичний центр" Деснянського району м. 

Києва на списання шляхом ліквідації транспортних 

засобів

Списання 

шляхом 

ліквідації

Перший розгляд Погоджено

2 13.02.2018

Заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Заступник Голови Київської 

міської державної 

адміністрації М. 

Поворозник, Печерська 

РДА

Проект рішення 

КМР

08/231-

365/ПР
01.02.2018

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 27 жовтня 2011 року № 405/6621 "Про 

деякі питання діяльності комунальних підприємств, 

установ, організацій, що належать до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва та 

передаються до сфери управління Печерської 

районної в місті Києві державної адміністрації

Внесення змін 

до проекту 

рішення

Перший розгляд Погоджено

3 13.02.2018

Заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Заступник Голови Київської 

міської державної 

адміністрації М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності  

Проект рішення 

КМР

08/231-

3260/ПР
22.12.2017

Про визнання рішення Київської міської ради від 21 

травня 2015 року № 486/1350 "Про передачу в 

оренду без проведення конкурсу нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної 

громади міста Києва" таким, що втратило чинність

Управління державної 

пенітенціарної служби України в 

м.Києві та Київської області, вул. 

Акад. Заболотного, 48, АК, літ. А

Повторний 

розгляд у 

зв'язку з 

правовим 

висновком

Повторний розгляд Погоджено
Повторно підтримати 

проект рішення

4 13.02.2018

Заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Заступник Голови Київської 

міської державної 

адміністрації М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності  

Проект рішення 

КМР

08/231-

2612/ПР
19.10.2017

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 

нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

Гарматна вул., 33/1 26,70

Повторний 

розгляд у 

зв'язку з 

правовим 

висновком

Повторний розгляд Погоджено
Повторно підтримати 

проект рішення

5 13.02.2018 ПК Власності Лист

Про виконання рішення Київської міської ради 

№946/1950 від 23.02.2017 "Про повернення 

приміщень комунальної власності територіальної 

громади міста Києва із сфери управління 

державних установ і організацій"

Стан виконання 

рішення 

Київради

Перший розгляд Перенесено

5.1. 13.02.2018
Депутат КМР Антонєнко Л. 

В.

Депутатське 

звернення

Щодо стану виконання рішення Київської міської 

ради №946/1950 від 23.02.2017

Стан виконання 

рішення 

Київради

Перший розгляд Перенесено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

6 13.02.2018
Департамент Комунальної 

власності

Проект 

розпорядження
08/732 17.12.2017

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 

каналізаційного колектора товариства з 

обмеженою відповідальністю "ДБК-ПАРТНЕР"

Межова вул. 242,85 3 388 190,98

Прийняття 

каналізаційного 

колектора

Перший розгляд Погодити

Протокол № 77 від 

16.01.2018- рішення не 

прийнято. 

7 13.02.2018
Департамент Комунальної 

власності

Проект 

розпорядження
08/1288 26.01.2018

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

об'єктів теплопостачання товариства з обмеженою 

відповідальністю "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Драгомірова вул., 2 А; Антоновича 

вул., 131
188,70 4 476 816,76

Безоплатне 

прийняття 

об'єктів 

теплопостачанн

я

Перший розгляд Погодити

8 13.02.2018
Департамент Комунальної 

власності

Проект 

розпорядження
08/1288 26.01.2018

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва об'єктів 

теплопостачання товариства з обмеженою 

відповідальністю "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ"

514,32 5 814 861,65

Прийняття та 

безоплатне 

прийняття 

об'єктів 

теплопостачанн

я

Перший розгляд Погодити

9 13.02.2018
Департамент Комунальної 

власності

Проект 

розпорядження
08/1446 29.01.2018

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва об'єктів 

теплопостачання товариства з обмеженою 

відповідальністю "Укрбуд"

40-річчя Жовтня, 95 та інші 82,43 2 141 087,00

Прийняття та 

безоплатне 

прийняття 

об'єктів 

теплопостачанн

я

Перший розгляд Погодити

10 13.02.2018
Департамент Комунальної 

власності

Проект 

розпорядження
08/1446 29.01.2018

Про зарахування до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва майна"
Харченка вул. 64 3 581 676,45

Зарахування до 

комунальної 

власності майна 

Перший розгляд Погодити

11 13.02.2018
Департамент Комунальної 

власності

Проект 

розпорядження
08/1446 29.01.2018

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва об'єктів 

теплопостачання ТОВ "ДЕКОПЛЮС"

145,10 2 198 312,20

Прийняття 

об'єктів 

теплопостачанн

я

Перший розгляд Погодити

12 13.02.2018
Департамент Комунальної 

власності

Проект 

розпорядження
08/1522 30.01.2018

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж 

ТОВ "КЖБК БМУ-1"

Межова, 23 Б, 

Золочівська, 

Червонопільська

842,90 6 220 700,10

Безоплатне 

прийняття 

каналізаційних 

та зовнішніх 

водопровідних 

мереж

Перший розгляд Погодити

13 13.02.2018
Департамент Комунальної 

власності

Проект 

розпорядження
08/1521 30.01.2018

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

теплових мереж ПАТ "ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ"

Вірменська, 6 290,70 3 884 360,00

Безоплатне 

прийняття 

теплових мереж

Перший розгляд Погодити

14 13.02.2018 Дарницька РДА
Проект 

розпорядження
08/1227 24.01.2018

Про зарахування до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва безхазяйного 

нерухомого майна – житлового будинку № 8 на 

вул. Заплавна (Червоноармійська) у Дарницькому 

районі міста Києва

Заплавна вул., 8 212,20 1 520 500,00

Зарахування до 

комунальної 

власності майна 

Перший розгляд Погодити

15 13.02.2018 Деснянська РДА
Проект 

розпорядження
08/289 10.01.2018

Про затвердження актів приймання-передачі 

окремих квартир на вул. Милославській, 16 до 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва та до сфери управління Деснянської 

районної в місті Києві державної адміністрації

Милославська, 16

Передача 

квартир до 

комунальної 

власності

Перший розгляд Погодити

Протокол № 77 від 

16.01.2018 перенесено 

розгляд проекту 

розпорядження в зв’язку із 

відсутністю інформації  про 

осіб, на користь яких буде 

здійснюватися приватизація 

квартир, відповідно до 

вимог постійної комісії 

Київської міської ради з 

питань власності щодо 

розкриття такої інформації.

16 13.02.2018 Дніпровська РДА
Проект 

розпорядження
08/21352 14.12.2017

Про затвердження актів приймання-передачі 

квартир до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва та сфери управління 

Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації від Міністерства оборони України

Бородіна вул., 6 А, 

Гашека вул., 8 А, 

Хорольська вул., 1 А, 

Алма-Атинська вул., 109 В

Передача 

квартир до 

комунальної 

власності

Перший розгляд Перенесено

Протокол № 77 від 

16.01.2018- рішення не 

прийнято.  

16.1. 13.02.2018
Міністерство Оборони 

України
Лист 08/1238 25.01.2018

Про розгляд інформації Міністерства оборони 

України Київського квартирно-експлуатаційного 

управління щодо терміну проживання громадянам 

у квартирах до виключення таких квартир із числа 

службових та їх приватизації 

Передача 

квартир до 

комунальної 

власності

Перенесено

16.2. 13.02.2018
Мешканці будинку № 16 

по вул. милославській
Лист

Про розгляд звернення мешканців житлового 

будинку по вул. Милославській, 16 

Передача 

квартир до 

комунальної 

власності

Перенесено

17 13.02.2018
Департамент Комунальної 

власності
Лист

Про виконання протокольного доручення 

Департаментом комунальної власності м. Києва 

щодо надання інформації про уповноважених осіб, 

які здійснюють функції з управління 

корпоративними правами територіальної громади 

міста Києва та іншу інформацію

Виконання 

протокольного 

доручення

Перший розгляд розглянуто



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

18 13.02.2018 Подільська РДА Лист

Щодо надання дозволу на укладення договору 

оренди нежитлових приміщень підвалу 1, 2, 3-ого 

поверхів на вул. Турівський, 12, літ. А, площею 

2216, 20 кв.м з Державною податковою інспекцією 

у Подільському районі Головного управління ДФС у 

м.Києві

Турівська вул., 12, літ. А 2 216,20

Дозвіл на 

укладення 

договору 

оренди

Перший розгляд розглянуто

Запрошені представники: 

ПАТ "Київський річковий 

порт", нотаріус А.Загвоздіна 

та представник податкової 

інспекції. 

19 13.02.2018 ПАТ "Київенерго" Лист

Щодо права власності котельні на вул. 

Трьохсвятительська, 7, літ. Г та вилучення будівлі з 

переліку об'єктів Угоди щодо реалізації проекту 

управління та реформування енергетичного 

комплексу м.Києва від 27.09.2001, укладеною між 

АК "Київенерго" та Київською міською державною 

адміністрацією

Трьохсвятительська вул., 7, літ. Г

Правомірність 

володіння 

комунальним 

майном

Перший розгляд розглянуто

20 13.02.2018 Солдатенкова І. В. Лист 08/С-251 22.01.2018

Щодо надання платних послуг з спортивно-гуртової 

роботи в школі № 147 та відсутності договорів 

оренди з керівниками секцій

Затвердження 

проекту статуту
Перший розгляд розглянуто

Доручено управлінню освіти 

району та директор школи 

№ 147 та Солдатенкова І.В. 

визначити перелік вільних 

приміщень та надати на 

розгляд комісії.

21 13.02.2018
Мешканці будинку № 30 

на проспекті Глушкова
Лист 08/К-448 30.01.2018

Щодо припинення оренди нежитлового 

приміщення площею 8,00 кв.м та приведення його 

до початкового стану (пожежно-евакуаційний 

вихід)

Глушкова проспект, 30 8,00
Скарга 

громадян
Перший розгляд розглянуто

22 13.02.2018 Шевченківська РДА Лист 08/1730 01.02.2018

Щодо результату розгляду питання про 

продовження ТОВ "Автошкола "Престіж" терміну 

дії договору оренди нежитлового приміщення на 

вул. Щусєва, 20

Щусєва вул., 20

Оформлення 

договорів 

оренди

Перший розгляд Перенесено

23 13.02.2018 ПК Власності Лист

Про звіт постійної комісії  Київської міської ради з 

питань власності за 2017 рік та виконання плану 

роботи постійної комісії Київради з питань 

власності із підготовки та винесення на розгляд 

пленарних засідань ІV, V сесій Київради VІІІ 

скликання 2017 року проектів рішень

Затвердження 

звіту роботи 

комісії

Перший розгляд Перенесено

24 13.02.2018 КП "Міський магазин" Лист

Щодо звільнення нежитлових приміщень на вул. Б. 

Хмельницького, 51, літ. А від невідомих осіб та 

припинення нарахування орендної плати за 

договором оренди

Хмельницького вул., 51, літ А

Звільнення 

самовільно 

зайнятих 

приміщень

Перший розгляд Перенесено

25 13.02.2018
Депутат КМР Сторожук В. 

П.
Лист

Обговорення пропозицій до проекту рішення «Про 

внесення змін  до рішення Київської міської ради 

від 31 березня 2011 року №100/5487 «Про 

програму приватизації комунального майна  

територіальної громади міста Києва» за поданням 

Київського міського голові В Кличка (доручення від 

19.12.2017 №08/231-321)

Пропозиції до 

проекту 

рішення

Перший розгляд розглянуто

Протокол № 77 від 

16.01.2018 - питання не 

розглянуто та перенесено.

26 13.02.2018 Ініціативна група
Проект рішення 

КМР

08/231-

159/ПР
23.01.2018

Про вжиття невідкладних заходів щодо 

забезпечення 7 комунальними дошкільними 

закладами та 5 комунальними шкільними 

закладами мешканців в районі вулиць Глушкова, 

Касіяна, Якубовського, Вільямса, Трутенко, 

Васильківська Голосіївського району м.Києва

Прийняття до 

комунальної 

власності 

навчальних 

закладів

Перший розгляд розглянуто
Доручення див в текстовій 

частині протоколу № 79 

27 13.02.2018

ОСН «Комітет 

мікрорайону 

Лук’янівський»

Лист 08/2441 12.02.2018)

  щодо розкриття на сайті інформації  про свою 

діяльність відповідно до протокольного 

доручення постійної комісії Київської міської 

ради з питань власності від 16.01.2018, 

протокол №1/77

 розкриття на 

сайті інформації  

про свою 

діяльніст

Перший розгляд розглянуто

28 13.02.2018

Заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Заступник Голови Київської 

міської державної 

адміністрації М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності  

Проект рішення 

КМР

08/231-

355/ПР
06.02.2017

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280 "Про 

затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва"

Положення про 

оренду

з пропозиціями, напрацьованими 

комісією
Повторний розгляд Перенесено

1 16.01.2018

Перший 

заступник 

Голови 

Київської 

міської 

державної 

адміністра

ції Г. Пліс

Перший заступник Голови 

Київської міської 

державної адміністрації Г. 

Пліс, Департамент 

промисловості та розвитку 

підприємництва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про внесення змін до Статуту комунального 

підприємства "Міський магазин" виконавчого 

органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації)

Зміна статусу 

комунального 

підприємства

Перший розгляд Перенесено

Доручено КП "Міський 

магазин" надати до 

постійної комісії Київради з 

питань власності фінансовий 

звіт за 2017 рік.

2 16.01.2018

Заступник 

Голови 

Київської 

міської 

державної 

адміністра

ції 

О.Резніков

Заступник Голови Київської 

міської державної 

адміністрації О.Резніков, 

Департамент освіти і 

науки, молоді та спорту 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект рішення 

КМР

Про утворення комунального закладу дошкільної 

освіти (ясел-садка) №179 Святошинського району 

м.Києва

Вул. Якуба Колоса, буд. 19-А
Утворення ясел-

садка 
Перший розгляд Погоджено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

3 16.01.2018 Депутат КМР О. Петровець
Проект рішення 

КМР

Про повернення до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва нежитлового 

приміщення (дошкільного навчального закладу 

№220) по вулиці Плеханова, 6а в Дніпровському 

районі м.Києва

Плеханова, 6а

Повернення до 

комунальної 

власності 

приміщення

Повторний розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

4 16.01.2018

Заступник 

Голови 

Київської 

міської 

адміністра

ції М. 

Поворозни

к

Заступник Голови Київської 

міської державної 

адміністрації М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності  

Проект рішення 

КМР

Про надання дозволу комунальному 

некомерційному підприємству "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1 Дніпровського 

району м.Києва" на списання шляхом продажу 

транспортного засобу

Автомобіль ВАЗ 21043 27 450,00

Списання 

шляхом 

продажу 

транспортного 

засобу 

Постійною комісією Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримано 

проект рішення у протоколі №45/107 

від 18.12.2017 .

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань охорони здоров'я та 

соціального захисту - не надала 

висновок в установленому 

Регламентом порядку про результат 

розгляду проекту рішення. 

Перший розгляд Погоджено

5 16.01.2018

Заступник 

Голови 

Київської 

міської 

адміністра

ції М. 

Поворозни

к

Заступник Голови Київської 

міської державної 

адміністрації М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності  

Проект рішення 

КМР

Про надання дозволу комунальному підприємству 

по утриманню зелених насаджень Шевченківського 

району м.Києва на списання шляхом продажу 

транспортних засобів, які належать до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва

0,00

Списання 

шляхом 

продажу 

транспортного 

засобу 

Постійною комісією Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку - підтримано 

проект рішення у протоколі №45/107 

від 18.12.2017 .

Перший розгляд Погоджено

6 16.01.2018

Заступник 

Голови 

Київської 

міської 

адміністра

ції М. 

Поворозни

к

Заступник Голови Київської 

міської державної 

адміністрації М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності  

Проект рішення 

КМР

Про демонтаж та списання основних засобів, які 

належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва"

Вул Тимошенка, 29а

Просп. Оболонський 28
377,30 15 629,80

Демонтаж та 

продаж 

дворової 

каналізаційної 

мережі

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – не надала 

висновок в установленому 

Регламентом порядку про результат 

розгляду проекту рішення. 

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань житлово-комунального 

господарства та паливно-енергійного 

комплексу - не надала висновок в 

установленому Регламентом порядку 

про результат розгляду проекту 

рішення. 

Перший розгляд Погоджено

7 16.01.2018

Заступник 

Голови 

Київської 

міської 

адміністра

ції М. 

Поворозни

к

Заступник Голови Київської 

міської державної 

адміністрації М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності  

Проект рішення 

КМР

Про визнання рішення Київської міської ради від 21 

травня 2015 року № 486/1350 "Про передачу в 

оренду без проведення конкурсу нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної 

громади міста Києва" таким, що втратило чинність" 

(Управління державної пенітенціарної служби 

України в м. Києві та Київській області, площа 136,5 

кв.м на вул. Академіка Заболотного, 48, А, літ. А)

вул. Академіка Заболотного, 48 А, 

літ. А
136,50

Про визнання 

рішення КМР 

таким, що 

втратило 

чинність

Перший розгляд Погоджено

8 16.01.2018

Заступник 

Голови 

Київської 

міської 

адміністра

ції М. 

Поворозни

к

Заступник Голови Київської 

міської державної 

адміністрації М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності , 

Печерська РДА

Правовий 

висновок

"Про передачу в оренду без проведення конкурсу 

нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва" (ГО "Інвалідів 

"Родина", вул. Шепелєва, 14) у зв’язку із правовим 

висновком управління правового забезпечення 

діяльності Київської міської ради 

Вул. Шепелєва Миколи, 14 118,00

Передача майна 

в оренду без 

конкурса

Повторний розгляд Погоджено

1. Повторно підтримати 

проект рішення Київради. 

2. Відхилити правовий 

висновок управління 

правового забезпечення 

діяльності Київради від 

28.11.2017 №08/230-2537

9 16.01.2018

Заступник 

Голови 

Київської 

міської 

адміністра

ції М. 

Поворозни

к

Заступник Голови Київської 

міської державної 

адміністрації М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності  

Правовий 

висновок

Про затвердження переліку об'єктів комунальної 

власності територіальної громади яких 

виборюється на конкурсних засадах

Просп. Рокосовського, 10, літ А 405,00

Затвердження 

переліку 

об'єктів 

комунальної 

власності

Повторний розгляд Погоджено

1. Повторно підтримати 

проект рішення Київради. 

2. Відхилити правовий 

висновок управління 

правового забезпечення 

діяльності Київради від 

27.12.2017 №08/230-2815

10 16.01.2018

Заступник 

Голови 

Київської 

міської 

адміністра

ції М. 

Поворозни

к

Заступник Голови Київської 

міської державної 

адміністрації М. 

Поворозник, Департамент 

промисловості та розвитку 

підприємництва

Проект рішення 

КМР

Про визначення розмірів статутних капіталів 

комунальних підприємств "Бессарабський ринок", 

"Володимирський ринок", "Житній ринок" 

Бесарабська площа, 2А

Вул. Антоновича, 115 А

Вул. Верхній Вал 16 А

9 708,00

14 172,9

15 604,9

335 292 694,37

17 481 065,76

21 680 863,49

Визначення 

розмірів 

статуних 

капіталів КП

Повторний розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

Правовий висновок від 

13.12.2017 №08/230-2680

11 16.01.2018

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва єдиному претенденту на право оренди

с. Старі Петрівці, вул. Польова, 5, 

Київська обл. Вишгородський 

Район

2 208,50 5 800 500,00

Передача майна 

в оренду 

єдиному 

претенденту

Повторний розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

Проект рішення відхиллено 

у протоколі №60 від 

08.08.2017.



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

12 16.01.2018

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 

нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

Вул. Івана Пулюя 5 літ А 96,10

Передача майна 

в оренду без 

конкурса

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань охорони здоров'я та 

соціального захисту – підтримала 

проект рішення

Повторний розгляд Перенесено

Протокол №77 від 

16.01.2017 -Повернутися до 

розгляду питання після 

розкриття громадською 

організацією публічної 

інформації про діяльність 

організації відповідно до 

кваліфікаційних критеріїв, 

визначеним пунктом 4.8 

проекту рішення Київради 

"Про внесення змін до 

рішення Київради від 

21.04.15 

№415/1280"Протокол № 46 

від 27.04.2017 -  рішення не 

прийнято. Розгляд питання 

перенесено, рекомендовано 

Громадській організації  

надати  документи про 

діяльність,  кількість членів 

громадської організації і 

баланс організації. 

Є лист Всеукраїнської 

організації інвалідів війни, 

збройних сил та учасників 

бойових дій (вих. № 125 від 

18.12.2017; вх. № 08/21603 

від 18.12.2017).

Запросити орендаря. 

13 16.01.2018

Приватний вищий 

навчальний заклад 

"Київський медичний 

університет"

Лист

Щодо передачі в оренду нежитлових приміщень на 

вул. Саксаганського, 107/47, літ. "А", загальною 

площею 1345,0 кв.м

Вул. Саксаганського 107/47, літ А 1 345,00
Передача в 

оренду майна
Перший розгляд Перенесено

Доручено орендодавцю 

запросити на наступне 

засідання комісії 

представників приватного 

вищого навчального 

закладу "Київський 

медичний університет", БО 

"Фонд Олени Пінчук" та БО 

"Фонд Віктора Пінчука-

соціальна ініціатива"

14 16.01.2018 Печерська РДА
Проект 

розпорядження

Про затвердження Статуту Центру по роботі з 

дітьми та молоддю за місцем проживання 

Печерського району місцем проживання 

Печерського району міста Києва

Затвердження 

статуту
Перший розгляд

Погоджено із 

зауваженнями

пункт 1.5 Статуту викласти в 

редакції запропонованою 

В.Сторожуком

15 16.01.2018

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про передачу до сфери управління районних в 

місті Києві державних адміністрацій транспортних 

засобів

0,00

Передача до 

сфери 

управління 

майна

Перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

Консенсусом вирішено 

перенести та запросити 

представника 

Депаратаменту соціальної 

політики

16 16.01.2018

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

інженерних мереж зовнішнього освітлення з 

обладнанням товариства з обмеженою 

відповідальністю "БУДЖИТЛОСТАНДАРТ"

Вул. Кудрі Івана 7 943,00 303 557,00

Безоплатне 

прийняття 

інженерних 

мереж 

зовнішнього 

освітлення

Перший розгляд Погоджено

17 16.01.2018 Дніпровська РДА
Проект 

розпорядження

Про затвердження актів приймання-передачі 

квартир до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва та сфери управління 

Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації від Міністерства оборони України

Вул. Інженера Бородіна 6-а

Бульв. Ярослава Гашека 8-а

Вул. Хорольська, 1-А

Вул. Алма-Атинська 109-В

Передача 

квартир до 

комунальної 

власності

Перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

18 16.01.2018

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішніх каналізаційних мереж приватного 

акціонерного товариства "Холдингова компанія 

"Київміськбуд" (на перетині вул. Татарської, 27 та 

пров. Татарського, 4-6 та інші) 

Вул. Татарська 27 1 908,53 14 655 454,40

Зарахування до 

комунальної 

власності майна 

Перший розгляд Погоджено

19 16.01.2018

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про зарахування до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та закріплення 

за комунальними підприємствами майна " (ПР-

1545) (реставрація велотреку на вул. 

Б.Хмельницького, 58 та благоустрій вул. 

Б.Хмельницького, М.Коцюбинського та 

В.Липинського)

Вул. Б. Хмельницького

Вул. В. Липинського

Вул. М. Коцюбинського

3 479,60 52 559 001,32

Зарахування до 

комунальної 

власності майна 

Перший розгляд Погоджено

20 16.01.2018

Департамент охорони 

здоров'я виконавчого 

органу Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про затвердження проекту Статуту комунального 

некомерційного підприємства "Київська 

стоматологія" виконавчого органу Київської міської 

ради (КМДА) 

Затвердження 

проекту статуту
Перший розгляд

Погоджено із 

зауваженнями

Пункт 1.2, 1.3, 4.3 викласти в 

редакції запропонованою 

депутатами М.Буділовим, 

В.Сторожуком, 

Л.Антонєнком



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

21 16.01.2018

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист

 Про розгляд листа Департаменту комунальної 

власності м.Києва виконавчого органу Київради 

(КМДА) щодо розірвання договору позички 

нежилого будинку (складу) загальною площею 25, 

4 кв.м на вул. В.Гетьмана, 22-б 

Вул. Гетьмана, 22-б 25,40

Розірвання 

договору 

позички 

нежитлового 

будинку

Перший розгляд Розглянуто

Доручити Солом"янській 

РДА провести обстеження 

приміщення щодо цільового 

використання та 

проінформувати комісію

22 16.01.2018 Деснянська РДА Лист

Про розгляд листа Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації щодо оформлення 

договорів оренди з Головним управлінням 

Національної поліції у м.Києві 

Оформлення 

договорів 

оренди

Перший розгляд Розглянуто Інформацію взято до відома

23 16.01.2018 Дарницька РДА Лист

Про надання благодійною організацією 

«Благодійний фонд Марини Шеремет» протягом 3 

місяців у комісію звіту про розкриття публічної 

інформації про діяльність цієї організації 

відповідно до кваліфікаційних критеріїв, 

визначеним пунктом 4.8 проектом  нового 

Положення 

Надання звіту 

про діяльність 

організації

Перший розгляд розглянуто Інформацію взято до відома

24 16.01.2018 Дніпровська РДА
Проект 

розпорядження
08/504 12.01.2018

Про передачу до сфери управління Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

майна комунальної власності територіальної 

громади міста Києва (Кінотеатр "Алмаз"

вул. Миропільська, 19

Передача до 

сфери 

управління 

майна

Перший розгляд Погоджено

1 26.12.2017
Депутат КМР  С. 

Гусовський

Проект рішення 

КМР

Про забезпечення збереження пам'ятки археології 

місцевого значення та розміщення музею на 

ділянці прибережного міського кварталу 

Середньовічного Києва (ХІ-ХІХ ст.) на Поштовій 

площі в місті Києві

М. Київ, р-н Подільский, площа 

поштова
8 361,14

Збереження 

пам'ятки 

місцевого 

значення

Перший розгляд Погоджено

2 26.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва зовнішніх 

водопровідних мереж ПАТ "КЗ "АНАЛІТПРИЛАД" 

(ПР-1471) 

на вул. В.Василевської від просп. 

Перемоги до вул. Шулявської та на 

вул. Шулявській від вул. 

В.Василевської до вул. Тимофеєвої

прийняття 

зовнішніх 

водопровідних 

мереж

Перший розгляд Погоджено

3 26.12.2017
Депутат КМР Буділов М. 

М.
Лист

Про розгляд депутатського звернення М.Буділова 

щодо користування ФОП Сміка С.В. нежитловими 

приміщеннями у пров. Бутишева, 21/17 та 

призупинення нарахувань орендної плати за час 

безпідставного зайняття приміщеннями 

сторонніми особами (вих. №08/279/08/017/1594 

від 14.12.2017; вх. №08/21368 від 14.12.2017). 

Запрошений ФОП Смік С.В.

пров. Бутишева, 21/17

призупинення 

нарахувань 

орендної плати 

за час 

безпідставного 

зайняття 

приміщеннями 

сторонніми 

особами

Перший розгляд Розглянуто
Протокол № 76 від 

26.12.2017

4 26.12.2017 Депутат КМР Д.Калініченко 
Депутатське 

звернення

Про  розгляд  депутатського звернення 

Д.Калініченка щодо  надання протокольного 

доручення з надання інформації  про 

уповноважених осіб, які здійснюють функції з 

управління корпоративними правами 

територіальної громади міста Києва та іншу 

інформацію  (вих. №08/219/077-1171 від 

22.12.2017).

Доповідач: Д.Калініченко.

щодо  надання 

протокольного 

доручення з 

надання 

інформації  про 

уповноважених 

осіб, які 

здійснюють 

функції з 

управління 

корпоративним

и правами 

територіальної 

громади міста 

Києва та іншу 

інформацію

Перший розгляд Розглянуто

Надано протокольне 

доручення  Департаменту 

комунальної власності м. 

Києва. 

Див. текстову частину 

протоколу

5 26.12.2017 Депутат КМР Я. Діденко Лист 08/22274 26.12.2017

Про  розгляд   звернення   ТОВ «Кристал Едюкейшн 

груп»  щодо погодження  уточнення суми  

інвестицій  капітального ремонту об’єкта на вул. 

Плеханова,6-а (ДНЗ №220)  відповідно до п.2.1  

рішення Київради від 23.02.2017 №950/1954 

вул. Плеханова, 6-а

 щодо 

погодження  

уточнення суми  

інвестицій  

капітального 

ремонту об’єкта 

на вул. 

Плеханова,6-а

Перший розгляд Розглянуто

Відповідно до пункту 2.1 

рішення Київради від 

23.02.2017 №950/1954 

погодити суму  інвестицій  

капітального ремонту  

об’єкта на вул. Плеханова, 6-

а (ДНЗ №220) у розмірі 

17361643,56 грн (сімнадцять 

мільйонів триста шістдесят 

одна тисяча шістсот сорок 

три грн 56 коп.)

1 21.12.2017
Міський Голова Віталій 

Кличко

Проект рішення 

КМР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 31 березня 2011 року №100/5487 "Про 

Програму приватизації комунального майна 

територіальної громади міста Києва

Внесення змін 

до рішення КМР
Повторний розгляд Погоджено

1.1 21.12.2017
Депутат КМР Антонєнко Л. 

В.
Лист

Про розгляд листа депутата Київської міської ради 

Л.Антонєнка (від 19.12.2017 №08/21747).

Розгляд листа 

депутата 
Повторний розгляд Розглянуто

2 21.12.2017 Шевченківська РДА
Проект 

розпорядження

Про звернення  щодо розгляду  проекту 

розпорядження КМДА «Про затвердження Статуту 

комунального підприємства «Спортивний комплекс 

«Старт»  (вих. №109/01/25-12540 від 20.12.2017; вх. 

№08/21886 від 21.12.2017).

затвердження 

Статуту
Перший розгляд Погоджено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

1 19.12.2017
Проект рішення 

КМР

Про Програму приватизації комунального майна 

територіальної громади міста Києва" 

підготовлений робочою групою по розробці 

порядку продажу об’єктів малої приватизації із 

застосуванням електронної торгової системи 

«ProZorro. Продажі».

Внесення змін 

до рішення КМР
Перший розгляд Перенесено

Протокол № 74 від 

19.12.2017 - розгляд 

питання перенесено на 

засідання комісії 21.12.2017.

2 19.12.2017

Заступник 

Голови 

КМДА М. 

Поворозни

к

Заступник Голови КМДА М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності

Проект рішення 

КМР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 21 квітня 2015 року №415/1280 "Про 

затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва" 

Внесення змін 

до рішення КМР
Перший розгляд Розглянуто

Протокол № 74 від 

19.12.2017 - направити 

доопрацьований ПР до 

Державної регуляторної 

служби для отримання 

висновку .

2.1 19.12.2017

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 21 квітня 2015 року №415/1280 "Про 

затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва".

Розгляд 

порівняльної 

таблиці до 

проекту 

рішення

Перший розгляд Розглянуто

3 19.12.2017

Депутати КМР 

Л.Антонєнко, 

Д.Калініченко, 

Г.Свириденко, М.Буділов, 

М.Конобас

Проект рішення 

КМР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 24.04.2015 №415/1280 "Про затвердження 

Положення про оренду майна територіальної 

громади міста Києва" 

Внесення змін 

до рішення КМР
Перший розгляд Погоджено

3.1 19.12.2017 Лист
Про розгляд висновка постійної комісії з питань 

підприємництва та регуляторної політики.

Розгляд 

висновка 

постійної комісії

Перший розгляд Розглянуто

3.2 19.12.2017 ТОВ "Фабрика світязь" Лист

Про розгляд листа ТОВ "Фабрика світязь" щодо 

визначення орендної ставки для виробництва 

продуктів харчування – 5% (вих. № 11/15 від 

16.02.2017, вх. №08/19726, №08/19743 від 

17.11.2017).

Визначення 

орендної ставки 
Перший розгляд Розглянуто

Протокол № 74 від 

19.12.2017 - вже було 

прийнято ріення щодо 

встановлення субєктам 

господарювання, які 

здійснюють виробничу 

діяльність орендної ставки у 

розмірі 6%. 

3.3 19.12.2017
ТОВ "Аптечне об'єднання 

"Біокон"
Лист

Про розгляд листа ТОВ "Аптечне об'єднання 

"Біокон" щодо надання пільг товариствам (фірмам, 

підприємствам) по аптекам та аптечним пунктам, 

які залучені до участі в реалізації міських та 

державних Програм по відпуску лікарських засобів 

Надання пільг 

по аптекам та 

аптечним 

пунктам

Перший розгляд Перенесено

Протокол № 74 від 

19.12.2017 - перенесено на 

чергове засідання комісії та 

запросити працівника.

4 19.12.2017
Депутати КМР М. Буділов, 

В. Бохняк 

Проект рішення 

КМР

Про передачу у безоплатне користування (позичку) 

основних засобів комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

Передача у 

безоплатне 

користування 

основних 

засобів

Перший розгляд Погоджено

5 19.12.2017
 Депутати КМР С.Кутняк, 

Ю.Сиротюк, М.Буділов

Проект рішення 

КМР

Про відмову у передачі майна енергетичного 

комплексу територіальної громади м.Києва у 

концесію

Відмова 

передачі майна 

у концесію

Перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

Постійною комісією 

Постійна комісія Київської 

міської ради з питань 

житлово-комунального 

господарства та паливно-

енергетичного комплексу –  

відхиллено проект рішення 

витяг з протоколу № 25 від 

11.12.2017 (вих. № 08/284-

185 від 12.12.2017).

6 19.12.2017
Депутат КМР  С. 

Гусовський

Проект рішення 

КМР

Про забезпечення збереження пам'ятки археології 

місцевого значення та розміщення музею на 

ділянці прибережного міського кварталу 

Середньовічного Києва (ХІ-ХІХ ст.) на Поштовій 

площі в місті Києві

М. Київ, р-н Подільский, площа 

поштова
8 361,14

Збереження 

пам'ятки 

місцевого 

значення

Перший розгляд Перенесено

Протокол № 74 від 

19.12.2017 - питання знято з 

розгляду та перенесено на 

чергове засідання комісії. 

7 19.12.2017 Депутат КМР Я. Діденко
Проект рішення 

КМР

Про повернення в комунальну власність кінотеатру 

"ЗОРЯНИЙ"

Повернення в 

комунальну 

власність майна

Перший розгляд
Погоджено із 

зауваженнями

8 19.12.2017

Заступник Голови КМДА М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності, 

Дарницька РДА

Проект рішення 

КМР

Про передачу в оренду нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва єдиному претенденту на право 

оренди" (ГО "Футбольний клуб імені Льва Яшина", 

вул. Вакуленчука, 1)

Вул.Вакуленчука, 1 9 198,65

Скасування 

рішення КМР 

про передачу 

майна єдиному 

претенденту

Перший розгляд Погоджено

Протокол № 74 від 

19.12.2017 - доручено 

Дарницькій РДА включити 

нежитлове приміщення на 

вул. Вакуленчука, 1 у 

перелік вільних.

9 19.12.2017

Заступник 

міського 

голови,сек

ретар 

Київради 

В. Прокопів

Заступник міського 

голови,секретар Київради 

В. Прокопів

Проект рішення 

КМР

Про збільшення розміру статутного капіталу 

комунального підприємства 

"Госпкомобслуговування" 

Збільшення 

статутного 

капіталу для КП

Перший розгляд
Погоджено із 

зауваженнями

Протокол № 74 від 

19.12.2017 - погоджено із 

рекомендаційни

Постійною комісією 

Київської міської ради з 

питань бюджету та 

соціально-економічного 

розвитку – підтримано 

проект рішення з 

рекомендаціями (протокол 

№ 41/103 від 23.11.2017).



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

9.1 19.12.2017
КП 

"Госпкомобслуговування"
Лист

Про розгляд інформації КП 

"Госпкомобслуговування" щодо збільшення 

статутного капіталу комунального підприємства 

Розгляд 

інформації 

комунального 

підприємства

Перший розгляд Розглянуто

10 19.12.2017

Заступник 

Голови 

КМДА М. 

Поворозни

к

Заступник Голови КМДА М. 

Поворозник та 

Департамент комунальної 

власності

Проект рішення 

КМР

Про надання дозволу на списання шляхом продажу 

транспортних засобів
0,00

Списання 

шляхом 

продажу 

транспортних 

засобів

Перший розгляд Погоджено

Постійною комісією 

Київської міської ради з 

питань охорони здоров’я та 

соціального захисту – 

підтримано проект рішення 

13.12.2017.

Постійною комісією 

Київської міської ради з 

питань бюджету та 

соціально-економічного 

розвитку - підтримано 

проект рішення (Протокол 

№ 43/105 від 05.12.2017). 

11 19.12.2017

Заступник 

Голови 

КМДА М. 

Поворозни

к

Заступник Голови КМДА М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності

Проект рішення 

КМР

Про надання дозволу комунальному підприємству 

«Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту 

та утриманню автомобільних шляхів та споруд на 

них Подільського району» на списання шляхом 

ліквідації транспортних засобів, які належать до 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва

0,00

Списання 

шляхом 

ліквідації 

транспортних 

засобів

Перший розгляд Погоджено

Постійною комісією 

Київської міської ради з 

питань бюджету та 

соціально-економічного 

розвитку  - підтримано 

проект рішення (Протокол 

№ 43/105 від 05.12.2017). 

З матеріалами до проекту 

рішення можна 

ознайомитись на інтернет-

сайті комісії: 

http://kmr.gov.ua/uk/comisii

/28/proekt.

12 19.12.2017

Заступник 

голови 

КМДА М. 

Поворозни

к

Заступник Голови КМДА, 

Департамент Комунальної 

власності 

Проект рішення 

КМР

Про надання дозволу Київський дитячій Академії 

мистецтв на списання шляхом ліквідації 

транспортного засобу, який належить до 

комунальної власності територіальної громади м. 

Києва

Списання 

шляхом 

ліквідації 

транспортних 

засобів

Перший розгляд Погоджено

Постійна комісія Київської 

міської ради з питань 

культури, туризму та 

інноваційної політики – не 

надала висновок в 

установленому Регламентом 

порядку про результат 

розгляду проекту рішення. 

Постійною комісією 

Київської міської ради з 

питань бюджету та 

соціально-економічного 

розвитку - підтримано 

проект рішення (Протокол 

№ 43/105 від 05.12.2017

13 19.12.2017

Заступник 

Голови 

КМДА М. 

Поворозни

к

Заступник голови КМДА М. 

поворозник, Департамент 

комунальної власності

Проект рішення 

КМР

Про надання дозволу Територіальному медичному 

об’єднанню «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві на знесення 

та списання об’єктів комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

Вул. Кирилівська, 103(Галерея)

Вул. Кирилівська 103 (фонтан)

100,8

167,2
0,00

Дозвіл на 

знесення та 

списання 

об'єктів

Перший розгляд Погоджено

Постійна комісія Київської 

міської ради з питань 

охорони здоров’я та 

соціального захисту – 

підтримано проект рішення 

(13.12.2017). 

Постійна комісія Київської 

міської ради з питань 

бюджету та соціально-

економічного розвитку - 

підтримано проект рішення 

(Протокол № 43/105 від 

05.12.2017). 

14 19.12.2017

Заступник 

Голови 

КМДА М. 

Поворозни

к

Заступник голови КМДА М. 

поворозник, Департамент 

комунальної власності

Проект рішення 

КМР

Про надання дозволу комунальному підприємству 

"Автотранспортне підприємство Шевченківського 

району" на списання шляхом продажу 

транспортних засобів

102 083,20

Списання 

шляхом 

продажу 

транспортних 

засобів

Повторний розгляд
Погоджено із 

зауваженнями

Текстова частина протоколу 

№ 74 від 19.12.2017

15 19.12.2017
Департамент будівництва 

та забезпечення 

Проект 

розпорядження

Про внесення змін у додаток до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 01 

серпня 2016 року № 633 "Про зарахування майна 

до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва

26 308 623,38

Внесення змін у 

додаток до 

розпоорядженн

я 

Перший розгляд Погоджено

16 19.12.2017
Постійна комісія КМР з 

питань власності

Пропозиція 

голови ПК 

власності

Про затвердження плану роботи постійної комісії 

Київради з питань власності із підготовки та 

винесення на розгляд пленарних засідань сесій 

Київради VIIІ скликання 2018 року проектів рішень 

Київради.

Затвердження 

плану роботи 

ПК власності

Перший розгляд Розглянуто

протокол № 74 від 

19.12.2017 - Затверджено із 

зауваженнями.

17 19.12.2017 Голосіївська РДА
Проект 

розпорядження

Про зарахування до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва майна 

закінченого будівництвом об'єкта "Будівництво 

котельні для забезпечення теплопостачанням 

будинків на вул. Баренбойма, №3, 7, 9, 13, 17 у 

Голосіївському районі міста Києва

Вул. Байренбойма 3

Вул. Байренбойма 7

Вул. Байренбойма 9

Вул. Байренбойма 13

Вул. Байренбойма 17

275,50 4 158 756,71
Зарахування 

майна
Перший розгляд Погоджено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

18 19.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

каналізаційних та водопровідних мереж ПрАТ "ДБК-

4" (ПР-1070) (вул. Закревського, вул. Здолбунівська)

Вул. Закревського

Вул. Здолбунівська
2024,88 3 689 265,63

Безоплатне 

прийняття 

мереж

Перший розгляд Погоджено

19 19.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва зовнішніх 

водопровідних мереж ТОВ "БУДСПЕЦСЕРВІС" 

(водопровідна мережа на вул. Кіквідзе від вул. 

Проф.Підвисоцького (Вісн.-6) до житлового 

будинку №29 на вул.Кіквідзе (в1-104) та інше) (ПР -

1266) 

Вул. Кіквідзе 29

Вул. Драгомирова 8а, 11, 16, 17, 18, 

29

2 351,41 17 123 459,44

Безоплатне 

прийняття 

мереж

Перший розгляд Погоджено

20 19.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва зовнішніх 

теплових мереж ТОВ «МАКСИМУМ» 

280,8 7 559 472,26
Прийняття 

мереж
Перший розгляд Погоджено

21 19.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про зарахування до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва майна, 

створеного в результаті реконструкції нежитлової 

будівлі з прибудовою на вул. Олени Теліги, 37-Г у 

Шевченківському районі м. Києва

Вул. Олени Теліги, 37-Г 69 504 255,43
Зарахування 

майна
Перший розгляд Погоджено

22 19.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

саджанців дерев (кленів)

19 500,00

Безоплатне 

прийняття 

майна

Перший розгляд Погоджено

23 19.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

елементів благоустрою, що встановлені на 

території парку «Веселка» на вул. Академіка 

Туполєва, 14-а

Вул. Академіка Туполєва, 14-а 509 941,66

Безоплатне 

прийняття 

елементів 

благоустрою

Перший розгляд Погоджено

24 19.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

інженерних мереж зовнішнього освітлення з 

обладнанням ПАТ «ЗЗБК І.М. КОВАЛЬСЬКОЇ» (ПР-

1438) (вул.Червонопільській, 2-г)

Вул. Червонопільська, 2-г 1 546,00 679 832,00

Безоплатне 

прийняття 

інженерних 

мереж

Перший розгляд Погоджено

25 19.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішніх теплових мереж ПАТ «ЗЗБК ІМ. 

КОВАЛЬСЬКОЇ» (ПР-1439) (вул. Сікорського)

Вул. Сікорського, 4-Б 444,00 1 327 395,00

Безоплатне 

прийняття 

теплових мереж

Перший розгляд Погоджено

26 19.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішніх теплових мереж ПАТ «ЗЗБК ІМ. 

КОВАЛЬСЬКОЇ» (ПР-1440) (вул. Вірменська)

Вул. Вірменська, 6-а 290,70 3 884 360,00

Безоплатне 

прийняття 

теплових мереж

Перший розгляд Погоджено

27 19.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва  

зовнішніх теплових мереж товариства з  

обмеженою  відповідальністю «МОЛОДІЖНИЙ 

ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС «ОБОЛОНЬ» (ПР -1441) 

(вул. Казимира Малевича, 48)

Вул. Казимира Малевича, 48 126,00 1 334 154,59

Безоплатне 

прийняття 

теплових мереж

Перший розгляд Погоджено

28 19.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішніх каналізаційних мереж, водопровідних 

вводів та зовнішньоквартальної зливової 

каналізації товариства  з обмеженою 

відповідальністю «МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ 

КОМПЛЕКС «ОБОЛОНЬ» (ПР-1442) (на вул. Ямській, 

вул. Казимира Малевича, вул. Лабораторній)

Вул. Казимира Малевича, 48

Вул. Ямська

Вул. Лабораторна

284,81 3 412 731,77

Безоплатне 

прийняття 

мереж

Перший розгляд Погоджено

29 19.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про зарахування до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва теплових 

мереж» (ПР-1339) (на розі вул. Лебедєва-Кумача та 

вул. Т.Яблонської)

Вул. Лебедєва-Кумача

Вул. Т. Яблонська
351,00 2 205 428,29

Зарахування 

мереж
Перший розгляд Погоджено

30 19.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

теплових мереж КП «Житлоінвестбуд-УКБ» (ПР-

1340) (вул. Драгоманова) 

Вул. Драгоманова 6/1 765,00 406 361,00

Безоплатне 

прийняття 

мереж

Перший розгляд Погоджено

31 19.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

теплових мереж КП «Житлоінвестбуд-УКБ» (ПР-

1341) (на вул. Ахматової та на вул. Урлівській)

Вул. Ахматова, 46, 48, 50

Вул. Урлівська, 11-А, 21-А
945,00 132 359,00

Безоплатне 

прийняття 

мереж

Перший розгляд Погоджено

32 19.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва об'єктів  

теплопостачання товариства з обмеженою 

відповідальністю «СТОЛИЦЯ» (ПР-1355) (на вул. 

Патріарха Мстислава Скрипника)

Вул. Патріарха Мстислава 

Скрипника, 7-А, 13, 15
497,80 8 913 174,40

Прийняття 

об'єктів 

теплопостачанн

я

Перший розгляд Погоджено

33 19.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва зовнішніх 

водопровідних мереж ПАТ "КЗ "АНАЛІТПРИЛАД" 

(ПР-1471) (на вул. В.Василевської від просп. 

Перемоги до вул. Шулявської та на вул. Шулявській 

від вул. В.Василевської до вул. Тимофеєвої)

Вул. В. Василевської 

Вул. Шулявська
539,43 5 831 871,40

Прийняття 

мереж
Перший розгляд Перенесено

Протокол № 74 від 

19.12.2017 - доручено 

доопрацювати депутату 

Київради Г.Свириденко.



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

34 19.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про передачу до сфери управління Подільської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

транспортного засобу

139 068,76

Передача до 

сфери 

управління 

транспортного 

засобу

Перший розгляд Погоджено

35 19.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва зовнішніх 

водопровідних та каналізаційних мереж КП 

"Житлоінвестбуд-УКБ" (у пров. Брест-Литовському 

та вул. Шулявській від просп. Перемоги та інше) 

(ПР-1347)

Вул. Шулявська, 32 927,91 7 911 331,84
Прийняття 

мереж
Перший розгляд Погоджено

36 19.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

дворової каналізації АТ "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД"  (ПР-

1361)

Вул. Ревуцького, 9 24,13 185 942,00

Безоплатне 

прийняття 

дощової 

каналізації

Перший розгляд Погоджено

37 19.12.2017 Депутат КМР Ю. Сулига
Депутатське 

звернення

Щодо розірвання договору оренди з ФОП 

І.Перепелициною на нежитлові приміщення на вул. 

Ялтинській, 11, літ. В у зв'язку з зверненнями 

мешканців житлового будинку 

Вул. Ялтинська, 11, літ В 145,90

Розірвання 

договору 

оренди

Повторний розгляд Розглянуто

Протокол № 74 від 

19.12.2017 - Доручено 

депутату підготувати проект 

рішення Київради.                       

(У протоколі № 52 від 

30.05.2017 – залишено без 

змін цільове використання 

нежитлових приміщень на 

вул. Ялтинській, 11, літ. В за 

договором оренди, 

укладеним з ФОП 

І.Перепелициною).

38 19.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва каналізаційних 

мереж ТОВ "ЖИТЛО-БУД"

перетин з пров. Новопечерським 

(на вул. П.Лумумби)
149,60 1 540,29

Прийняття 

каналізаційних 

мереж

Перший розгляд Погоджено

1 13.12.2017
Депутат КМР Антонєнко Л. 

В.

Проект рішення 

КМР
21.07.2017

Про запровадження та безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва програмного комплексу "VlasCom" 

підготовленого до другого читання відповідно до 

поданих та оформлених відповідно до ст. 36 

Регламенту Київради пропозицій депутатів 

Київської міської ради Л.Антонєнка ( та 

В.Сторожука 

Запровадження 

та безоплатне 

прийняття 

"VlasCom"

Перший розгляд Погоджено

2 13.12.2017

Засупник 

голови 

КМДА М. 

Поворозни

к

Заступник голови КМДА М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності м. 

Києва

Проект рішення 

КМР
06.02.2017

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 21 квітня 2015 року №415/1280 "Про 

затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва"

Зміни до 

рішення КМР
Перший розгляд Перенесено

Протокол  № 73 від 

13.12.2017 - перенесено на 

чергову комісію.

2.1 13.12.2017

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва

Порівняльна 

таблиця щодо 

затвердження 

положення про 

оренду

Перший розгляд Розглянуто

Текстова частина протоколу 

протокол № 73 від 

13.12.2017 

2.2 13.12.2017
Депутат КМР Артеменко С. 

В.

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

08/279/8/15

7-245 
26.09.2017

Про розгляд пропозицій депутата Київської міської 

ради С.Артеменка 

Розгляд 

пропозицій 

депутата 

Перший розгляд Розглянуто

Текстова частина протоколу 

протокол № 73 від 

13.12.2017 

2.3 13.12.2017
Депутат КМР Сторожук В. 

П.

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

08/279/08/0

61-574 
02.10.2017

Про розгляд пропозицій депутата Київської міської 

ради В.Сторожука 

Розгляд 

пропозицій 

депутата 

Перший розгляд Розглянуто

Текстова частина протоколу 

протокол № 73 від 

13.12.2017 

2.4 13.12.2017 Шевченківська РДА

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

 109/01/25-

8868 
28.09.2017

Про розгляд пропозицій Шевченківської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

Розгляд 

пропозицій від 

РДА

Перший розгляд Розглянуто

Текстова частина протоколу 

протокол № 73 від 

13.12.2017 

2.5 13.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

062/05/20-

10509
03.11.2017

Про розгляд пропозицій Департаменту 

комунальної власності м. Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Розгляд 

пропозицій від 

ДКВ

Перший розгляд Розглянуто

Текстова частина протоколу 

протокол № 73 від 

13.12.2017 

3 13.12.2017
Депутати КМР Л. 

Антонєнко та В. Сторожук

Проект рішення 

КМР
14.06.2017

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 31 березня 2011 року №100/5487 "Про 

Програму приватизації комунального майна 

територіальної громади міста Києва" 

підготовленого до другого читання відповідно до 

поданих та оформлених відповідно до ст. 36 

Регламенту Київради пропозицій депутатів 

Київради Л.Антонєнка та В.Сторожука

Внесення змін 

до рішення КМР
Перший розгляд Перенесено

Протокол № 73 від 

13.12.2017 - питання не 

розглянуто та перенесено.

3.1 13.12.2017
Депутат КМР Сторожук В. 

П.

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

14.06.2017

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 31 березня 2011 року №100/5487 "Про 

Програму приватизації комунального майна 

територіальної громади міста Києва"

Внесення змін 

до рішення КМР
Перший розгляд Перенесено

Протокол № 73 від 

13.12.2017 - питання не 

розглянуто та перенесено.



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

4 13.12.2017 Депутат КМР Г.Старостенко
Проект рішення 

КМР
08.12.2017

""Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 14 вересня 2017 року № 3/3010 "Про 

створення комунального підприємства 

"Спортивний комплекс "Старт" 

Про створення 

комунального 

підприємства

Перший розгляд Погоджено

Постійна комісія Київської 

міської ради з питань 

бюджету та соціально-

економічного розвитку – 

підтримано проект рішення 

на засіданні комісії 

12.12.2017.

Постійна комісія Київської 

міської ради з питань освіти, 

науки, сім'ї, молоді та 

спорту -  підтримала проект 

рішення 13.12.2017

5 13.12.2017

заступник голови КМДА 

О.Резнікова, Дарницька 

РДА

Проект рішення 

КМР
06.12.2017

Про розгляд проекту рішення Київської міської 

ради "Про створення комунального закладу 

"Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 315 

Дарницького району м.Києва" 

Створення 

комунального 

закладу 

Перший розгляд Погоджено

Постійна комісія Київської 

міської ради з питань освіти, 

науки, сім'ї, молоді та 

спорту - підтримала проект 

рішення 13.12.2017

6 13.12.2017

Шевченківської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації

Лист
109/01/25-

9007
02.10.2017

щодо погодження укладання договору оренди з 

єдиним претендентом - ГО "Шаховий центр", вул. 

Дорогожицька, 15-а  (з орендною ставкою у розмірі 

1% )

вул. Дорогожицька, 15-а 8,8 117490

погодження 

укладання 

договору 

оренди з 

єдиним 

претендентом

Перший розгляд Розглянуто

1 05.12.2017

Заступнк 

голови 

КМДА П. 

Пантелеєв, 

Заступник 

голови 

КМДА М. 

Поворозни

к 

Заступник голови КМДА 

П.Пантелеєв, Заступник 

голови КМДА 

М.Поворозник, 

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури, 

Департаменту комунальної 

власності м. Києва 

Проект рішення 

КМР

Про деякі питання використання майна, яке 

належить до комунальної власності територіальної 

громади м.Києва та перебуває у володінні та 

користуванні публічного акціонерного товариства 

"Київгаз"

Питання 

використання 

комунального 

майна, що 

використовуєтьс

я ПАТ "Київгаз"

Перший розгляд Погоджено ПАТ "Київгаз"

2 05.12.2017

Заступнк 

голови 

КМДА П. 

Пантелеєв, 

Заступник 

голови 

КМДА М. 

Поворозни

к 

Заступник голови КМДА 

П.Пантелеєв, Заступник 

голови КМДА 

М.Поворозник, 

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури, 

Департаменту комунальної 

власності м. Києва 

Проект рішення 

КМР

Про деякі питання використання майна, яке 

належить до комунальної власності територіальної 

громади м.Києва та перебуває у володінні та 

користуванні приватного акціонерного товариства 

"Акціонерна компанія "Київводоканал"

Питання 

використання 

комунального 

майна, що 

використовуєтьс

я ПрАТ 

"Київводоканал

"

Перший розгляд Погоджено ПрАТ "Київводоканал"

3 05.12.2017 Журналіст Вадим Понька Лист

Про використання нежитлових приміщень 

комунальної власності міста Києва у підземних 

пішохідних переходах.

Використання 

приміщень у 

підземних 

переходах

Повторний розгляд Розглянуто

3.1 05.12.2017 Журналіст Вадим Понька Лист

Щодо ситуації, яка склалась навколо використання 

ТОВ «Девілон груп» та іншими суб’єктами 

господарювання нежитлових приміщень 

комунальної власності, які розміщені в підземних 

пішохідних переходах. (звернення надійшло на 

електронну пошту).

Використання 

ТОВ"девілон 

груп" 

приміщень в 

підземних 

переходах

Повторний розгляд Розглянуто

3.2 05.12.2017
електронна 

петиція

Про заборону та викорінення торгівлі у підземних 

переходах, метрополітені, зупинках громадського 

транспорту" № 827 від 21.11.2015.

Заборона та 

викорінення 

торгівлі у 

підземних 

переходах

Повторний розгляд Розглянуто

4 05.12.2017

 Заступник 

голови 

КМДА М. 

Поворозни

к 

Заступник голови КМДА М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності 

міста Києва 

Проект рішення 

КМР

Про затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва

Затверждення 

положення про 

оренду майна

Перший розгляд Перенесено

4.1 05.12.2017

Заступник голови КМДА М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності 

міста Києва 

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва

Розгляд 

порівняльної 

таблиці 

положення про 

оренду

Перший розгляд Перенесено

4.2 05.12.2017
Депутат КМР Артеменко С. 

В.

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про розгляд пропозицій депутата Київської міської 

ради С.Артеменка

Розгляд 

пропозицій 

депутата

Перший розгляд Перенесено

4.3 05.12.2017
Депутат КМР Сторожук В. 

П.

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про розгляд пропозицій депутата Київської міської 

ради В.Сторожука 

Розгляд 

пропозицій 

депутата

Перший розгляд Перенесено

4.4 05.12.2017 Шевченківська РДА

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про розгляд пропозицій Шевченківської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

Розгляд 

пропозицій від 

РДА

Перший розгляд Перенесено

4.5 05.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про розгляд пропозицій Департаменту 

комунальної власності м. Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Розгляд 

пропозицій від 

ДКВ

Перший розгляд Перенесено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

5 05.12.2017
Депутати КМР Л. 

Антонєнко, В. Сторожук

Проект рішення 

КМР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 31 березня 2011 року №100/5487 "Про 

Програму приватизації комунального майна 

територіальної громади міста Києва" 

підготовленого до другого читання відповідно до 

поданих та оформлених відповідно до ст. 36 

Регламенту Київради пропозицій депутатів 

Київради Л.Антонєнка та В.Сторожука 

Внесення змін 

до рішення КМР
Повторний розгляд Перенесено

5.1 05.12.2017
Депутат КМР Сторожук В. 

П.

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 31 березня 2011 року №100/5487 "Про 

Програму приватизації комунального майна 

територіальної громади міста Києва

Запит щодо 

внесення змін 

до програми 

приватизації

Перший розгляд Перенесено

6 05.12.2017
Депутати КМР Л. 

Антонєнко, В. Сторожук

Проект рішення 

КМР

Про запровадження та безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва програмного комплексу "VlasCom" 

підготовленого до другого читання відповідно до 

поданих та оформлених відповідно до ст. 36 

Регламенту Київради пропозицій депутатів 

Київської міської ради Л.Антонєнка та В.Сторожука

Запровадження 

та безоплатне 

прийняття 

VlasCom

Перший розгляд Перенесено

7 05.12.2017 ГО "Україна Вільна" Лист

Про розгляд звернення громадської організації 

«Україна Вільна» щодо визначення орендної ставки 

у розмірі 0,01% за використання нежитлового 

приміщення на вул. Антоновича, 12-Б.

Вул. Антоновича, 12-Б

Визначення 

орендної ставки 

у розмірі 0.01%

Перший розгляд Розглянуто

8 05.12.2017
ГС "Центр націонльно-

патріотичного виховання"
Лист

Про розгляд звернення громадської спілки "Центру 

національно-патріотичного виховання" щодо 

підстав для зниження розміру орендної плати при 

користуванні нежитловими приміщеннями на вул. 

Левандовська, 4 

вул. Левандовська, 4 194,7 кв.м

Зниження 

розміру 

орендної плати

Перший розгляд Перенесено

9 05.12.2017

Заступник 

голови 

КМДА М. 

Поворозни

к

Заступник голови Київської 

міської державної 

адміністрації 

М.Поворозник, 

Департамент охорони 

здоров'я виконавчого 

органу Київради (КМДА)

Проект рішення 

КМР

Про створення комунального некомерційного 

підприємства "Київський міський центр нефрології 

та діалізу" виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації)

Вул. Петра Запорожця, 26

Вул. Шовковична, 39/1 

Вул. Відпочинку, 11

Вул. Богатирська, 30

Вул. Терещенківська, 23-25/10

4 130,00

439,43

475,30

588,50

221,00

Створення 

комунального 

некомерційного 

підприємства 

Перший розгляд
Погоджено із 

зауваженнями

10 05.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про розгляд проекту розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (КМДА) «Про 

прийняття до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва зовнішніх водопровідних 

вводів товариства з обмеженою відповідальністю 

«СТОЛИЦЯ» (ПР-1354) 

вул. Островського, 7-А
50,94         110                 

110                           
40273,24

Прийняття 

зовнішніх 

водопровідних 

вводів

Перший розгляд Погоджено ПАБ "АК "Київводоканал"

11 05.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва об'єктів  

теплопостачання ТОВ «ЖИТЛО-БУД» (ПР-1461) 
6510958,34

Прийняття 

об'єктів  

теплопостачанн

я

Перший розгляд Погоджено ПАТ "Київенерго"

12 05.12.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА), 

Печерської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації 

Проект рішення 

КМР

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 

нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва" (член НСХ 

України Н.Бондаренко, вул. Курганівська, 3) 

вул. Курганівська, 3 45,6 917 оренда повторний розгляд Погоджено

Протокол № 72 від 

05.12.2017 -  1. Повторно 

підтримати проект рішення 

Київради. 2. Відхилити 

правовий висновок 

управління правового 

забезпечення діяльності 

Київради  від 01.03.2017 

№08/230-2536. 

Доповідачі: представник 

Департаменту.

1 01.12.2017

Органу самоорганізації 

населення будинковий 

комітет "Вулиця 

Смоленська, 3-А"

Лист

Щодо передачі співвласникам будинку на вул. 

Смоленській, 3-а допоміжного нежитлового 

приміщення

Вул. Смоленська 3-а 55,00

Передача 

нежитлового 

приміщення

Перший розгляд Розглянуто

протокол № 71 від 

01.12.2017 - рекомендовано 

КП"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Солом"янського 

району м.Києва" 

переглянути рішення щодо 

використання для власних 

потреб нежитлового 

приміщення в підвали 

будинку.

2 01.12.2017

Секретар 

Київради 

В. Прокопів

Секретар Київради В. 

Прокопів

Проект рішення 

КМР

Про затвердження Плану діяльності Київської 

міської ради з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2018 рік на виконання доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради В.Прокопіва 

Затвердження 

плану діяльності 

КМР

Перший розгляд Погоджено

протокол № 71 від 

01.12.2017 - затверджено 

План із доповненнями.



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

3 01.12.2017

Головне територіальне 

управління юстиції у місті 

Києві 

Лист

Щодо надання дозволу на укладання договорів 

оренди з використанням оцінки майна нежитлових 

приміщень, які виконані станом на 31.03.2017 У 

(протоколі №63 від 19.09.2017 – продовжено ГТУЮ 

строк дії договору оренди на нежитлові 

приміщення на вул. Гната Юри, 9, літ. А, площею 

428,40 кв.м, 187,6  кв.м та на Харківському шосе, 

172, літ. А, площею 178,0 кв.м)

Вул. Гната Юри, 9 літ. А

Вул. Харьківське шосе, 172 літ. А
794,00

Укладання 

договорів 

оренди

Перший розгляд Перенесено

протокол № 71 від 

01.12.2017 - перенесено з 

метою напрацювання ДКВ 

та Головним 

територіальним 

управлінням юстиції мех-

анізму вирішення питання.

4 01.12.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

П.Пантелеє

в 

Заступник голови КМДА 

П.Пантелеєв 
Лист

Щодо подальшого використання майнового 

комплексу газопостачання по закінченню строку дії 

договору укладеного з ВАТ "Київгаз" на володіння 

та користування майном територіальної громади 

м.Києва 

Використання 

майнового 

комплексу ВАТ 

"Київгаз"

Перший розгляд Перенесено

5 01.12.2017
Депутат КМР Буділов М. 

М.

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про надання інформації стосовно кінцевих 

бенефіціарних власників юридичних осіб, що 

претендують на отримання прав на землю чи 

майно територіальної громади міста Києва" за 

поданням депутатів Київської міської ради 

О.Макарова, О.Балицької Л.Антонєнка, А.Осадчука

Інформація по 

кінцевим 

бенефіціарним 

власникам

Повторний розгляд Знято з розгляду

Проект рішення розглядався 

в протоколі № 67 від 

31.10.2017).

З матеріалами до проекту 

рішення можна 

ознайомитись на інтернет-

сайті комісії: 

http://kmr.gov.ua/uk/comisii

/28/proekt.

6 01.12.2017 Лист

Про використання нежитлових приміщень 

комунальної власності міста Києва у підземних 

пішохідних переходах.

Використання 

приміщення в 

підземних 

переходах

Перший розгляд Перенесено  

6.1 01.12.2017 Понька В.С
Депутатське 

звернення

Щодо ситуації, яка склалась навколо використання 

ТОВ «Девілон груп» та іншими суб’єктами 

господарювання нежитлових приміщень 

комунальної власності, які розміщені в підземних 

пішохідних переходах. (звернення надійшло на 

електронну пошту).

Велика Окружна б/н4

Велика Окружна, б/н3

просп. Перемоги, 35

площа Льва Толстого, б/н

Артема, б/н

Майдан Незалежності, б/н2

площа Перемоги, б/н

станція метро "Університет"

Станція метро "Лук'янівська"

Використання 

приміщення в 

підземних 

переходах

Перший розгляд Перенесено

6.2 01.12.2017 Автор Петиції
електронна 

петиція

Про заборону та викорінення торгівлі у підземних 

переходах, метрополітені, зупинках громадського 

транспорту

Заборона 

торгівлі у 

метрополітені

Повторний розгляд Перенесено

Розглядалось у протоколі № 

69 від 14.12.2017 - 

перенесено розгляд 

питання на наступне 

засідання та доручено 

запросити представника 

комунального підприємства 

"Шляхово-експлуатаційне 

управління по ремонту та 

утриманню автомобільних 

шляхів та споруд на них 

Шевченківського району» м. 

Києва з метою 

заслуховування інформації 

стосовно подальшого 

використання майна в 

переході на Майдані 

Незалежності, відповідного 

до якого було прийнято 

судове рішення в частині 

розірвання договорів 

оренди.

7 01.12.2017

Заступник 

голови 

КМДА М. 

Поворозни

к

ДКВ, Заступник голови 

КМДА М. Поворозник

Проект рішення 

КМР

Про внесення змін в рішення Київської ради від 

28.07.2016 № 890/890 "Про передачу до сфери 

управління Головного управління Державної 

фіскальної служби у м.Києві власності 

територіальної громади міста Києва на вул. 

Леванєвського, 2

Вул. Леванєвського, 2 3 007,00

Передача до 

сфери 

управління 

комунальної 

власності

Перший розгляд Погоджено

Протокол № 61 від 

05.09.2017 – доручено ДКВ  

підготувати в установленому 

порядку проект рішення 

щодо внесення змін до 

рішення Київської міської 

ради від 28.07.2016 

№890/890 в частині 

визначення терміну  

передачі нежилих 

приміщень на вул. 

Леванєвського, 2 до сфери 

управління Головного 

управління Державної 

фіскальної служби міста 

Києва, а саме: до 01.07.2020 



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

8 01.12.2017

Заступник 

голови 

КМДА М. 

Поворозни

к

ДКВ, Заступник голови 

КМДА М. Поворозник

Проект рішення 

КМР

Про надання дозволу на знесення та списання 

основних засобів, які належать до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва, та 

передані у володіння та користування приватному 

акціонерному товариству «Акціонерна компанія 

«Київводоканал»

 Вул. Велика Васильківська, 137 2 447 738,07

Списання та 

передача 

основних 

засобів

Перший розгляд Перенесено

комісії: 

http://kmr.gov.ua/uk/comisii

/28/proekt.

Постійна комісія Київської 

міської ради з питань 

бюджету та соціально-

економічного розвитку – 

рішення комісії не прийнято 

при розгляді проекту 

рішення (протокол № 35/97 

від 07.11.2017).

Постійна комісія Київської 

міської ради з питань 

житлово-комунального 

господарства та паливно-

енергетичного комплексу – 

проект рішення підтримано 

на засіданні комісії 

22.11.2017. 

9 01.12.2017

Заступник 

голови 

КМДА М. 

Поворозни

к

ДКВ, Заступник голови 

КМДА М. Поворозник

Проект рішення 

КМР

Про надання дозволу комунальному підприємству 

"Автотранспортне підприємство Шевченківського 

району" на списання шляхом продажу 

транспортних засобів" 

102 083,20

Списання 

транспортних 

засобів шляхом 

продажу

Перший розгляд Перенесено

Протокол № 71 від 

01.12.2017 – Перенесено та 

доручено запросити 

представника КП 

"Автотранспортне 

підприємство 

Шевченківського району".

10 01.12.2017

Заступник 

голови 

КМДА М. 

Поворозни

к

ДКВ, Заступник голови 

КМДА М. Поворозник

Проект рішення 

КМР

Про надання дозволу Олександрівській клінічній 

лікарні м.Києва на списання шляхом продажу 

транспортних засобів

3 884,00

Списання 

транспортних 

засобів шляхом 

продажу

Перший розгляд
Погоджено із 

зауваженнями

Протокол № 71 від 

01.12.2017 – за умови 

продажу транспортних 

засобів на електронних 

майданчиках. 

11 01.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист

Щодо повернення до розгляду проекту рішення 

Київської міської ради "Про надання дозволу 

Олександрівській клінічній лікарні м.Києва на 

списання шляхом ліквідації томографа 

комп'ютерного  "SOMATOM VOLUME ZOOM"

0,00

Повернення до 

розгляду 

проекту 

рішення

Повторний розгляд Погоджено

Постійна комісія Київської 

міської ради з питань 

бюджету та соціально-

економічного розвитку – 

підтримано проект рішення 

протокол №23/85 від 

18.07.2017.

Постійна комісія Київської 

міської ради з питань 

охорони здоров'я та 

соціального захисту - 

підтримано проект рішення.

Протокол № 59 від 

01.08.2017- перенести 

розгляд питання до надання 

Департаментом охорони 

здоров’я інформації про 

встановлення нового 

томографу, який буде 

використовуватись для 

надання відповідної 

медичної послуги 

населенню.

З матеріалами до проекту 

рішення можна 

ознайомитись на інтернет-

сайті комісії: 

http://kmr.gov.ua/uk/comisii

/28/proekt.

12 01.12.2017
Депутати КМР К.Богатов та 

Г.Старостенко

Проект рішення 

КМР

"Про створення комунального закладу 

"Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа 

"МАЯК ОБОЛОНІ" 

Створення 

дитячо-

юнацької 

спортивнох 

школи

Перший розгляд Погоджено

З матеріалами до проекту 

рішення можна 

ознайомитись на інтернет-

сайті комісії: 

http://kmr.gov.ua/uk/comisii

/28/proekt.

13 01.12.2017

Заступник 

голови 

КМДА М. 

Поворозни

к

Заступник голови Київської 

міської державної 

адміністрації 

М.Поворозник, 

Департамент охорони 

здоров'я виконавчого 

органу Київради (КМДА)

Проект рішення 

КМР

Про створення комунального некомерційного 

підприємства "Київський міський центр нефрології 

та діалізу" виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації)

Вул. Петра Запорожця, 26

Вул. Шовковична, 39/1 

Вул. Відпочинку, 11

Вул. Богатирська, 30

Вул. Терещенківська, 23-25/10

4 130,00

439,43

475,30

588,50

221,00

Створення 

комунального 

некомерційного 

підприємства 

Перший розгляд Перенесено

Протокол № 71 від 

01.12.2017 - доручено ДОЗ 

надати проект Статуту 

комунального 

некомерційного 

підприємства.

14 01.12.2017 Депутат КМР О. Пабат
Проект рішення 

КМР

Про створення міської системи стовпової (опорної) 

геолокації шляхом нумерації опор зовнішнього 

освітлення та електромереж у м.Києві

Створення 

міської системи 

стовпової 

геолокації

Перший розгляд Погоджено

З матеріалами до проекту 

рішення можна 

ознайомитись на інтернет-

сайті комісії: 

http://kmr.gov.ua/uk/comisii

/28/proekt.



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

15 01.12.2017

Заступник 

голови 

КМДА М. 

Поворозни

к

ДКВ, Заступник голови 

КМДА М. Поворозник

Проект рішення 

КМР

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 

нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва" (Член НСХ 

України М.Луцик, вул. Б.Хмельницького, 66) у 

зв’язку із правовим висновком управління 

правового забезпечення діяльності Київської 

міської ради від 22.11.2017 №08/230-2464. 

Ввул. Б. Хмельницького 66 35,00 833 710,00

Передача в 

оренду без 

конкурса

Повторний розгляд Погоджено

Протокол № 71 від 

01.12.2017 - повторно 

підтримати проект рішення 

та відхилено правовий 

висновок управління 

правового забезпечення 

діяльності Київради.

16 01.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва каналізаційної 

мережі, об'єктів теплопостачання з обладнанням та 

інженерними мережами ТОВ "ІНФОРМЗАХИСТ" 

(бульв. Л.Українки від К-6 до К-11 та інше)

Бульв. Лесі Українки

Пл. Льва Толстого
433,74 4 420 528,68

Прийняття 

Каналізаційной 

мережі, об'єктів 

теплопостачанн

я, інженерних 

мереж

Перший розгляд Погоджено

17 01.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва об'єктів 

теплопостачання ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ" (на 

вул. Старокиївській, 9 та інше) 

Вул. Старокиївська, 9 623,28 8 995 986,15

Прийняття 

об'єктів 

теплопостачанн

я

Перший розгляд Погоджено

18 01.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

майна, створеного в результаті будівництва 

початкової школи на 360 місць на вул. Софії 

Русової, 16 у Дарницькому районі міста Києва

Вул. Софії Русової, 16 5 170,20 54 882 299,17

Безоплатне 

прийняття 

майна, 

створеного в 

результаті 

будівництва

Перший розгляд Погоджено

19 01.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист

Щодо передачі у державну власність на баланс 

Київського міського центру зайнятості нежилих 

приміщень загальною площею 993,3 кв.м на вул. 

Каштановій, 7 

 Вул. Каштанова, 7 993,3 кв.м

Передача у 

державну 

власність майна

Перший розгляд Розглянуто

Протокол № 71 від 

01.12.2017  - визнати 

недоцільною передачу у 

державну власність.

20 01.12.2017

Заступник 

голови 

КМДА М. 

Поворозни

к

ДКВ, Заступник голови 

КМДА М. Поворозник

Проект рішення 

КМР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 21 квітня 2015 року №415/1280 "Про 

затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва" 

Внесення змін 

до рішення КМР
Перший розгляд Перенесено

20.1 01.12.2017

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про розгляд порівняльної таблиці до проекту 

рішення про внесення змін до рішення Київської 

міської ради від 21 квітня 2015 року №415/1280 

"Про затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва".

Порівняльна 

таблиця до 

проекту 

рішення про 

внесення змін 

Перший розгляд Перенесено

20.2 01.12.2017
Депутат КМР Артеменко С. 

В.

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про розгляд пропозицій депутата Київської міської 

ради С.Артеменка

Розгляд 

пропозицій 

депутата

Перший розгляд Перенесено

20.3 01.12.2017
Депутат КМР Сторожук В. 

П.

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про розгляд пропозицій депутата Київської міської 

ради В.Сторожука 

Розгляд 

пропозицій 

депутата

Перший розгляд Перенесено

20.4 01.12.2017 Шевченківська РДА

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про розгляд пропозицій Шевченківської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

Розгляд 

пропозицій від 

РДА

Перший розгляд Перенесено

20.5 01.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про розгляд пропозицій Департаменту 

комунальної власності м. Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Розгляд 

пропозицій 

департаменту 

Перший розгляд Перенесено

Протокол № 70 від 

16.11.2017 - питання не 

розглянуто та перенесено.

21 01.12.2017
Депутати КМР Л. 

Антонєнко, В. Сторожук

Проект рішення 

КМР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 31 березня 2011 року №100/5487 "Про 

Програму приватизації комунального майна 

територіальної громади міста Києва" 

підготовленого до другого читання відповідно до 

поданих та оформлених відповідно до ст. 36 

Регламенту Київради пропозицій депутатів 

Київради Л.Антонєнка та В.Сторожука 

Внесення змін 

до рішення КМР
Повторний розгляд Перенесено

Протокол № 71 від 

01.12.2017 - питання не 

розглянуто та перенесено.

21.1 01.12.2017
Депутат КМР Сторожук В. 

П.

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 31 березня 2011 року №100/5487 "Про 

Програму приватизації комунального майна 

територіальної громади міста Києва" 

Зауваження та 

пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Перший розгляд Перенесено

Протокол № 71 від 

01.12.2017 - питання не 

розглянуто та перенесено.

22 01.12.2017
ПрАТ "Акціонерна 

компанія "Київводоканал"
Лист

Щодо скасування зняття зовнішньої банківської 

комісії з населення при оплаті за надані житлово-

комунальні послуги 

Скасування 

комісії при 

сплаті 

комунальних 

послуг

Повторний розгляд Розглянуто

Протокол № 71 від 

01.12.2017 - запропонувати 

заступнику голови КМДА 

ініціювати переговори з 

київською філією 

Ощадбанку України щодо 

передбачення знижок для 

оплати комісій по платежам 

киян за комунальні послуги .

23 01.12.2017
 Київська міська клінічна 

лікарні № 3 
Лист

 щодо скасування рішення комісії стосовно 

продовження ТОВ "Діамед" строку дії договору 

оренди нежитлових приміщень на вул. Петра 

Запорожця, 26, К.2; загальною площею 32, 4 кв.м

вул. Петра Запорожця, 26, К.2 32, 4

скасування 

рішення комісії 

протоколу № 55 

від 30.06.2017

Перший розгляд Розглянуто

Протокол № 71 від 

01.12.2017 - скасувати 

рішення комісії від 

30.06.2017 протокол № 55 

пункт 130 частини ІІ 



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

24 01.12.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 

реконструйованих камер та колодязів на 

водопроводі товариства  з обмеженою 

відповідальністю  «МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ 

КОМПЛЕКС «ОБОЛОНЬ» (ПР-1411) 

просп. Героїв Сталінграду    

вул.Малиновського      
3066098,25

Про прийняття 

реконструйован

их камер та 

колодязів

Перший розгляд Погоджено

1 16.11.2017

Заступник 

голови 

КМДА М. 

Поворозни

к

Заступник голови КМДА М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності

Проект рішення 

КМР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 21 квітня 2015 року №415/1280 "Про 

затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва

Внесення змін 

до рішення КМР
Перший розгляд Перенесено

1.1 16.11.2017

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про розгляд порівняльної таблиці до проекту 

рішення про внесення змін до рішення Київської 

міської ради від 21 квітня 2015 року №415/1280 

"Про затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва".

Розгляд 

порівняльної 

таблиці до 

проекту 

рішення

Перший розгляд Перенесено

Протокол № 66 від 

19.10.2017 – питання 

перенесено.

1.2 16.11.2017
Депутат КМР Артеменко С. 

В.

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про розгляд пропозицій депутата Київської міської 

ради С.Артеменка 

Розгляд 

пропозицій
Перший розгляд Перенесено

Протокол № 66 від 

19.10.2017 – питання 

перенесено.

1.3 16.11.2017
Депутат КМР Сторожук В. 

П.

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про розгляд пропозицій депутата Київської міської 

ради В.Сторожука 

Розгляд 

пропозицій
Перший розгляд Перенесено

Протокол № 66 від 

19.10.2017 – питання 

перенесено.

1.4 16.11.2017 Шевченківська РДА 

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про розгляд пропозицій Шевченківської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

Розгляд 

пропозицій
Повторний розгляд Перенесено

Протокол № 66 від 

19.10.2017 – питання 

перенесено.

1.5 16.11.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про розгляд пропозицій Департаменту 

комунальної власності м. Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Розгляд 

пропозицій
Перший розгляд Перенесено

Протокол № 66 від 

19.10.2017 – питання 

перенесено.

2 16.11.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішньої каналізаційної мережі  ПАТ "ЗЗБК ІМ. 

КОВАЛЬСЬКОЇ"

Вул. Танкова (Авіаконструктора 

Ігоря Сікорського), 4-Б
518,86 3 117 775,46

Безоплатне 

прийняття 

зовнішніх 

каналізаційних 

мереж

Перший розгляд Погоджено

3 16.11.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва зовнішньої 

каналізаційної мережі ПАТ "ЗЗБК ІМ. 

КОВАЛЬСЬКОЇ" 

Вул. Сікорського 314,00 3 097 158,00

Прийняття 

зовнішніх 

каналізаційних 

мереж

Перший розгляд Погоджено

4 16.11.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва зовнішньої 

каналізаційної мережі ПАТ "ЗЗБК ІМ. 

КОВАЛЬСЬКОЇ" 

Вул. Червонопільська 150,50 329 128,00

Прийняття 

зовнішніх 

каналізаційних 

мереж

Перший розгляд Погоджено

5 16.11.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва мереж 

водопостачання (реконструкція камер та колодязів) 

Комунального підприємства з питань будівництва 

житлових будинків "Житлоінвест-УКБ"

Позняки, 3-й мікрорайон, ділянки 

№ 19   
1 468 443,12

Прийняття 

водопостачальн

их мереж

Перший розгляд Погоджено

6 16.11.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва об'єктів 

теплопостачання товариства з обмеженою 

відповідальністю "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Вул. Герцена, 32, 35.

Вул. Патріарха Мстислава 

Скрипника, 48-А

650,19 8 075 287,90

Прийняття 

об'єктів 

теплопосточанн

я

Перший розгляд Погоджено

7 16.11.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

об'єктів теплопостачання та електропостачання 

Державного підприємства "АНТОНОВ"

Вул. Академіка Туполєва 356,50 386 429,58

Безоплатне 

прийняття 

об'єктів 

теплопостачанн

я та 

електропостача

ння

Перший розгляд Погоджено

8 16.11.2017

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури 

Проект 

розпорядження

Про внесення змін у додаток 6 до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 13 

жовтня 2016 року № 1003 "Про безоплатне 

прийняття до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва житлового будинку № 7– б на 

вул. Михайла Максимовича, 

внутрішньомайданчикових мереж водопостачання, 

дощової каналізації, оперетивно-диспечерської 

служби, кабельних мереж, електролічильників, 

мереж зовнішнього освітлення Служби безпеки 

України

42 334,88

Внесення змін у 

додаток до 

розпоряждення

Перший розгляд Погоджено

9 16.11.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття та зарахування до 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва зовнішніх водопровідних мереж, 

споруд та обладнання у пров. Моторному, 9 та 9-А

Пров. Моторний, 9, 9-А, 

Вул. Квітки-Основ'яненка
445,50 26 358 100,00

Безоплатне 

прийняття 

зовнішніх 

водопровідних 

мереж(з 

обладнанням)

Перший розгляд Погоджено

10 16.11.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

об'єктів електропостачання КП "Житлоінвестбуд-

УКБ" 

5 665,00 2 316 572,00

Безоплатне 

прийняття 

об'єктів 

теплопостачанн

я

Перший розгляд Погоджено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

11 16.11.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва об'єктів 

теплопостачання ТОВ "ОБОЛОНЬТОРГСТАНДАРТ

51,00 1 607 360,30

Прийняття 

об'єктів 

теплопосточанн

я

Перший розгляд Погоджено

12 16.11.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва об'єктів 

теплопостачання з обладнанням та інженерними 

мережами ТОВ "І.В.ТРЕЙД"

Вул. Солом'янська, 22

Вул. Пироговського, 4
1 632 622,70

Прийняття 

об'єктів 

теплопосточанн

я(з 

обладнанням), 

інженерних 

мереж

Перший розгляд Погоджено

13 16.11.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішніх теплових мереж товариства з 

обмеженою відповідальністю "ТОРГІВЕЛЬНО-

ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "КАСКАД-ІМПЕКС"

Вул. Золотоустівська, 34 233,85 2 538 316,97

Безоплатне 

прийняття 

зовнішніх 

теплових мереж

Перший розгляд Погоджено

14 16.11.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішніх теплових мереж приватного 

акціонерного товариства "Енергополь - Україна"

Вул. Юрія Кондратюка 522,97 4 375 613,30

Безоплатне 

прийняття 

зовнішніх 

водопровідних 

мереж(з 

обладнанням)

Перший розгляд Погоджено

15 16.11.2017 Святошинська РДА
Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття та передачу вузлів 

обліку теплової енергії, теплових лічильників у 

житлових будинках № 18Г на вул. Зодчих, №5В на 

бульв. Кольцова у Святошинському районі міста 

Києва

Вул. Зодчих, 18Г

Бульв. Кольцова 5В
37 500,00

Безоплатне 

прийняття 

теплолічильникі

в 

Перший розгляд Погоджено

16 16.11.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішньої теплової та водопровідної мережі 

товариства з обмеженою відповідальністю 

"БУДЖИТЛОСТАНДАРТ"

Вул. Івана Кудрі 60,00 354 884,62

Безоплатне 

прийняття 

зовнішніх 

теплових 

мереж, зовнініх 

водопровідних 

мереж

Перший розгляд Погоджено

17 16.11.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва зовнішніх 

водопровідних мереж комунального підприємства 

з утримання та експлуатації житлового фонду 

спеціального призначення "СПЕЦЖИТЛОФОНД

Вул. Теремківська, 3 483,40 9 011 639,00

Прийняття 

водопровідних 

мереж

Перший розгляд Погоджено

18 16.11.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про зарахування до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва теплових 

мереж та інженерних мереж зовнішнього 

освітлення з обладнанням

Вул. Б.Хмельницького, 

Вул. М.Коцювинського 

Вул. В.Липинського

324,30 4 466 902,57

Зарахування 

мереж 

зовнішнього 

освітлення

Перший розгляд Погоджено

19 16.11.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва зовнішніх 

водопровідних мереж ПАТ "ЗЗБК ІМ. 

С.КОВАЛЬСЬКОЇ"

Вул. Кудряшова 311,50 3 970 661,63

Приняйття 

зовнішніх 

водопровідних 

мереж

Перший розгляд Погоджено

20 16.11.2017
Управління правового 

забезпечення

Правовий 

висновок

Про запровадження та безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва програмного комплексу "VlasCom" 

Розгляд 

зауважень до 

проекту 

рішення

Перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

21 16.11.2017

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури 

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

житлового будинку № 9– б на вул. Михайла 

Максимовича, та об'єкти теплопостачання Служби 

безпеки України

 вул. Михайла Максимовича, 9– б
11372995,03 

1364319,04       

Безоплатне 

прийняття 

теплолічильникі

в 

Перший розгляд Погоджено

Житловий будинок, 9– б на 

вул. М. Максимовича, 

об'єкти теплопостачання 



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

1 14.11.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист №08/14595 23.09.2017

Щодо заборгованості ТОВ "Діамед" з орендної 

плати за користування нежитловими 

приміщеннями на вул. Петра Запорожця, 26 

вул. Петра Запорожця, 26 61,70

Питання 

заборгованості з 

орендної плати

Перший розгляд Розглянуто

Протокол 69 від 14.11.2017 - 

Взято до відома листи ДКВ, 

Д охорони здоров’я  та 

КМКЛ № 3. 

   2. Рекомендовано 

орендодавцю разом з 

балансоутримувачем вжити 

заходів щодо врегулювання 

конфліктної ситуації по 

сплаті орендної плати ТОВ 

«Діамед» перед КМКЛ №3.

 Протокол № 63 від 

19.09.2017 – доручено ДКВ 

проаналізувати 

аудиторський висновок 

інспекції внутрішнього 

аудиту Д охорони здоров'я  

в частині неправомірного 

застосування п.11 рішення 

Київської міської ради від 

21.04.2015 №415/1280 до 

орендаря ТОВ "Діамед".

Протокол № 67 від 

31.11.2017 – питання не 

розглянуто та перенесено.

1.1. 14.11.2017
Київська міська клінічна 

лікарня № 3 
Лист №08/14245 16.08.2017

Щодо неналежного виконання ТОВ "Діамед" умов 

договору оренди нежитлових приміщень на вул. 

П.Запорожця, 26

вул. Петра Запорожця, 26 61,70

Питання 

заборгованості з 

орендної плати

Перший розгляд Розглянуто

1.2. 14.11.2017

Департамент охорони 

здоров’я виконавчого 

органу Київради (КМДА)

Лист №08/16273 25.09.2017

Щодо виникнення заборгованості по сплаті 

орендної плати ТОВ «Діамед» перед Київською 

міською клінічною лікарнею №3

вул. Петра Запорожця, 26 61,70

Питання 

заборгованості з 

орендної плати

Перший розгляд Розглянуто

2 14.11.2017

Заступник 

голови 

Київської 

міської 

державної 

адміністра

ції 

М.Повороз

ник

Заступник голови Київської 

міської державної 

адміністрації 

М.Поворозник, 

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект рішення 

КМР

№08/231-

2468/ПР
09.10.2017

Про демонтаж та списання основного засобу, який 

належить до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва

вулична каналізаційна мережа на 

вул.Оноре де Бальзака
754,50 67 244,56

Демонтаж та 

списання 

основного 

засобу

Перший розгляд Погоджено

Постійна комісія Київської 

міської ради з питань 

бюджету та соціально-

економічного розвитку – 

підтримано проект рішення 

на засіданні комісії 

18.10.2017 (Протокол № 

33/95).

Постійна комісія Київської 

міської ради з питань 

житлово-комунального 

господарства та паливно-

енергетичного комплексу – 

підтримано проект рішення 

на засіданні комісії 

06.11.2017.



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

3 14.11.2017 Депутат КМР Богатов К. В.
Депутатське 

звернення

Щодо перегляду рішення комісії про підтримку 

проекту рішення Київської міської ради № 08/231-

1620/ПР від 14.07.2017 "Про передачу у безоплатне 

користування (позичку) громадській організації 

"Київ ІТ Кластер" за поданням заступника голови 

Київської міської державної адміністрації 

М.Поворозника, Департаменту комунальної 

власності м. Києва виконавчого органу Київради 

(КМДА)

Перегляд 

рішення комісії
Перший розгляд Перенесено

Постійна комісія Київської 

міської ради з питань 

бюджету та соціально-

економічного розвитку –  

знято з розгляду проект 

рішення ДКВ протокол № 

24/86 від 10.08.2017 (витяг з 

протоколу №08/280-2221 

від 15.08.2017).

Постійна комісія Київської 

міської ради з питань 

культури, туризму та 

інноваційної політики – не 

надала висновок в 

установленому Регламентом 

порядку про результат 

розгляду проекту рішення.

Протокол № 59 від 

01.08.2017 - підтримати 

проект рішення Київради в 

цілому із зауваженнями, а 

саме: абзац 8 пункту 3.2 

проекту рішення викласти в 

редакції:

«-надати можливість КП 

«Київкінофільм» за 

попередньо узгодженим 

графіком безкоштовно 

використовувати 

приміщення кінозалу 

4 14.11.2017

Окружний 

адміністративний суд міста 

Києва

Лист №08/17509 11.10.2017

Розгляд повістки про виклик Окружного 

адміністративного суду міста Києва від 10.10.2017 

щодо участі в судовому засідання по справі № 

826/6168/17 за позовом ПП "Науково-

консультативний і діагностичний центр "Головний 

біль" до Київської міської ради про визнання 

протиправним рішення комісії та його скасування

вул. М. Пимоненка, 10

Розгляд 

повістки про 

виклик до суду

Перший розгляд Розглянуто

Протокол № 69 від 

14.11.2017 - Рекомендувати 

голову ПК  з питань 

власності Л.Антонєнка до 

участі в судовому засіданні 

по справі № 826/6168/17  

Протокол № 29 від 

01.11.2017 - погодили ПП 

"Науково-консультативний і 

діагностичний центр 

"Головний біль" 

продовження строку дії 

договору оренди (без 

застосування до орендаря 

пункту 11 рішення Київської 

міської ради від 21.04.2015 

№415/1280) на вул. М. 

Пимоненка, 10

4.1. 14.11.2017

Управління правового 

забезпечення діяльності 

Київської міської ради

Лист
№08/230-

2307
30.10.2017

Про розгляд листа Управління правового 

забезпечення діяльності Київської міської ради

Розгляд 

повістки про 

виклик до суду

Перший розгляд Розглянуто

5 14.11.2017
Постійна комісія КМР з 

питань власності
Лист

Про оскарження в суді рішення Київської міської 

ради  від 23.02.2017 №946/1950 «Про повернення 

приміщень комунальної власності  територіальної 

громади міста Києва із сфери управління 

державних установ і організацій»

Оскарження в 

суді рішення 

Київради

Перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

5.1. 14.11.2017
Депутат КМР Антонєнко Л. 

В.

Депутатське 

звернення

Щодо включення в Програму приватизації тих 

об'єктів (приміщень), які були оскаржені у суді 

першої інстанції

Внесення змін 

до рішення 

Київської 

міської ради

Перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

6 14.11.2017
ПАТ "Акціонерна компанія 

"Київводоканал"
Лист №08/18678 31.10.2017

Щодо скасування зняття зовнішньої банківської 

комісії з населення при оплаті за надані житлово-

комунальні послуги

Скасування 

зняття 

зовнішньої 

банківської 

комісії

Перший розгляд Перенесено

Протокол № 69 від 

14.11.2017 - запросити 

представника АТ 

"Ощадбанк".



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

7 14.11.2017

Департамент економіки та 

інвестицій виконавчого 

органу Київради (КМДА)

Лист

До відома. Щодо надання зауважень та пропозицій 

до чинного Плану заходів на 2016-2018 роки з 

реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 

року

Внесення змін 

до рішення 

Київської 

міської ради

Перший розгляд Розглянуто

Протокол № 69 від 

14.11.2017 - Інформацію 

взяти до відома.     Протокол 

№ 68 від 31.10.2017 - 

вирішено перенести 

розгляд питання  з метою 

опрацювання депутатами 

документів.

(рішення Київради від 

15.11.2016 №412/1416 "Про 

затвердження Плану заходів 

на 2016-2018 роки з 

реалізації Стратегії розвитку 

міста Києва до 2025 року" 

надіслано на електрону 

пошту з матеріалами на 

комісію)

8 14.11.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист №17720/1 25.10.2017
Щодо доцільності передачі з комунальної у 

державну власність будинку на вул. Пестеля, 5-7
вул. Пестеля, 5-7

Передача 

комунального 

майна до 

державної 

власності

Перший розгляд Розглянуто

Протокол № 69 від 

14.11.2017 - визнати 

недоцільною передачу з 

комунальної у державну 

власність будинку на вул. 

Пестеля, 5-7.

8.1. 14.11.2017
Міністерство освіти і науки 

України
Лист №08/17720 17.10.2017

Щодо передачі нерухомого майна до державної 

власності
вул. Пестеля, 5-7

Передача 

комунального 

майна до 

державної 

власності

Перший розгляд Розглянуто

Протокол № 69 від 

14.11.2017 - повернутися до 

розгляду питання після 

вирішення справи в судових 

інстанціях.

9 14.11.2017

Київський науково-

методичний центр по 

охороні, реставрації та 

використанню пам'яток 

історії, культури і 

заповідних територій

Лист

Щодо продовження строку дії договору оренди 

ТОВ "Торговельно-комерційна фірма "Межигір'я" 

без участі балансоутримувача та без дозволу 

відповідного органу охорони культурної спадщини

Андріївському узвозі, 13-Б 

Скарга щодо 

продовження 

строку дії 

договору 

оренди

Перший розгляд Розглянуто

Протокол № 69 від 

14.11.2017 - повернутися до 

розгляду питання після 

вирішення справи в судових 

інстанціях.              У 

протоколі № 44 від 

28.03.2017 – погоджено 

продовження строку дії 

договору оренди

10 14.11.2017

Депутати КМР 

Л.Антонєнко, 

Д.Калініченко, 

Г.Свириденко, М.Буділов, 

М.Конобас

Проект рішення 

КМР

№08/231-

1658/ПР
19.07.2017

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 24.04.2015 №415/1280 "Про затвердження 

Положення про оренду майна територіальної 

громади міста Києва"

Внесення змін 

до рішення 

Київської 

міської ради

Повторний розгляд Розглянуто

10.1. 14.11.2017

Об’єднання профспілок, 

організацій профспілок у 

м.Києві «Київська міська 

рада профспілок»

Лист №08/16773 02.10.2017 Про розгляд пропозицій до проекту рішення

Внесення змін 

до рішення 

Київської 

міської ради

Перший розгляд Розглянуто

Протокол № 69 від 

14.11.2017 - враховуючи 

Територіальну угоду про 

співпрацю, укладену між 

виконавчим органом 

Київської міської ради 

(Київською міською 

державною адміністрацією), 

Спільним представницьким 

органом роботодавців м. 

Києва та Об’єднанням 

профспілок, організацій 

профспілок у м. Києві 

«Київська міська рада 

профспілок» залишити без 

змін механізм передачі в 

орендне користування  

нежитлових приміщень, що 

орендують членські 

організації Київської міської 

ради профспілок.

10.2. 14.11.2017
Київський міський центр 

зайнятості
Лист №37769 24.10.2017 Про розгляд пропозицій до проекту рішення

Внесення змін 

до рішення 

Київської 

міської ради

Перший розгляд Розглянуто

Протокол № 69 від 

14.11.2017 - Доповнити 

пункт 53 додатка 3 до 

проекту рішення словами: 

- «Київський міський центр 

зайнятості»;

- «Фонди соціального 

страхування, які 

фінансуються за рахунок 

єдиного соціального 

внеску.» 

10.3. 14.11.2017

Головне управління 

Національної поліції у 

м.Києві

Лист №08/18421 26.10.2017 Про розгляд пропозицій до проекту рішення

Внесення змін 

до рішення 

Київської 

міської ради

Перший розгляд Розглянуто



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

10.4. 14.11.2017
Депутати КМР Л.Антонєнко 

та М.Буділов

Депутатське 

звернення

Щодо внесення змін до проекту рішення по  

Методики  в частині доповнення таблиці 3 додатка 

3 пільгового використання ДЮСШ спортивної 

інфраструктури навчальних закладів

Внесення змін 

до рішення 

Київської 

міської ради

Перший розгляд Розглянуто
Текстова частина протоколу 

№ 69 від 14.11.2017 - 

10.5. 14.11.2017

Навчально-методичний 

центр цивільного захисту 

та безпеки життєдіяльності 

міста Києва

Лист №08/19080 07.11.2017 Про розгляд пропозицій до проекту рішення

Внесення змін 

до рішення 

Київської 

міської ради

Перший розгляд Розглянуто

Протоколу № 69 від 

14.11.2017 - Рекомендувати 

Святошинській та 

Деснянській РДАпідготувати 

проект рішення  про 

передачу Центру  в 

оперативне управління 

нежитлові приміщення, які є 

в орендному користуванні.

11 14.11.2017
Депутати КМР Л.Антонєнко 

та В. Сторожук

Проект рішення 

КМР

№08/16061 

№08/15919

21.09.2017 

19.09.2017

Про проект рішення Київської міської ради від 

14.06.2017 №08/231-1477/ПР "Про внесення змін 

до рішення Київської міської ради від 31 березня 

2011 року №100/5487 "Про Програму приватизації 

комунального майна територіальної громади міста 

Києва" підготовленого до другого читання 

відповідно до поданих та оформлених відповідно 

до ст. 36 Регламенту Київради пропозицій 

депутатів Київради Л.Антонєнка та В.Сторожука

Підготовка 

проекту рішеня 

Київської 

міської ради до 

другого читання

Перший розгляд Розглянуто

Текстова частина протоколу 

№ 69 від 14.11.2017.                    

Проект рішення прийнято за 

основу на пленарному 

засіданні 14.09.2017. 

12 14.11.2017 Київський міський голова
електронна 

петиція

Про розгляд петиції "Про заборону та викорінення 

торгівлі у підземних переходах, метрополітені, 

зупинках громадського транспорту" № 827 від 

21.11.2015

Розгляд 

електронної 

петиції

Перший розгляд Розглянуто

Протоколу № 69 від 

14.11.2017 - запросити 

представника КП "Шляхово-

експлуатаційне управління 

по ремонту та утриманню 

автомобільних шляхів та 

споруд на них 

Шевченківського району» 

13 14.11.2017

Департаменту будівництва 

та житлового забезпечення 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект 

розпорядження
№08/14836 30.08.2017

Про зарахування до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва квартир

вул. Акад. Туполєва, 20-д, кв. 22; 

вул. Акад. Туполєва, 20-д, кв. 19; 

просп. Героїв Сталінграду, 17-а кв. 

168

Зарахування 

квартир
Перший розгляд Погоджено

Протоколу № 69 від 

14.11.2017 - за 

виключенням  пункти 3 

додатка до розпорядження: 

квартира №168 на проспекті 

Героїв Сталінграда, 17-а.

 2. Повернутися до питання 

щодо  зарахування квартири 

№168 на проспекті Героїв 

Сталінграда, 17-а після 

скасування відповідного 

судового рішення, яке 

визнає право власності на 

дану квартиру за третьою 

особою.

14 14.11.2017

Департамент транспортної 

інфраструктури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект 

розпорядження
№08/18451 26.10.2017

Про внесення змін до Статуту комунального 

підприємства "Київдорсервіс"

Внесення змін 

до Статуту КП
Перший розгляд Погоджено

Протокол № 65 від 

03.10.2017

15 14.11.2017

Заступник міського голови 

секретар Київської міської 

ради В.Прокопів

Лист

Щодо затвердження робочого плану оцінки 

корупційних ризиків у діяльності Київської міської 

ради

Оцінка 

корупційних 

ризиків

Перший розгляд Розглянуто

Протоколу № 69 від 

14.11.2017 - затверджено 

робочий план.

16 14.11.2017

Департамент 

промисловості та розвитку 

підприємництва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Лист

Щодо повторного розгляду проекту рішення  

Київської міської ради "Про визначення розмірів 

статутних капіталів комунальних підприємства 

"Бессарабський ринок", "Володимирський ринок", 

"Житній ринок"  за поданням заступника голови 

КМДА І.Сагайдака, Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА) (доручення від 

17.02.2017 №08/231-440/ПР)

Щодо 

повторного 

розгляду 

проекту 

рішення 

Київради

Перший розгляд Погоджено

Протоколу № 69 від 

14.11.2017 - 1. Погоджено 

ПР.  2. Створено робочу 

групу щодо  ефективності 

використання комунального  

майна   КП "Бессарабський 

ринок", КП 

"Володимирський ринок",  

КП "Житній ринок"

1 02.11.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист

Щодо внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 06.10.2016 № 174/1178 «Про 

організаційно-правові заходи щодо утворення 

наглядових рад комунальних підприємств 

територіальної громади міста Києва» шляхом 

заміни органу, відповідального за підготовку 

проекту рішення

Внесення змін 

до рішення 

Київської 

міської ради

Перший розгляд Розглянуто

Протоколу № 69 від 

14.11.2017 - доручено 

постійній комісії підготувати 

відповідний проект рішення

2 02.11.2017

 Приватний позашкільний 

навчальний заклад 

«Український сувенір»

Лист

Щодо перешкоджання підприємству в намірі взяти 

в оренду нежитлові приміщення в Дарницькому 

районі міста Києва для погодинної оренди

вул. Вишняківська 8-б 191,29

Перешкоджання 

підприємству в 

намірі взяти в 

оренду 

приміщення

Перший розгляд Розглянуто

Інформацію взяти до уваги 

та рекомендувати ППНЗ 

звернутися до суду з метою 

захисту своїх прав



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

3 02.11.2017 Подільска РДА Лист

Щодо продовження Українському фонду 

соціальних інвестицій терміну дії договору про 

передачу у безоплатне користування (позичку) 

нежилих приміщень загальною площею 63,70 кв. м 

у будинку 12 на Контрактовій площі 

Контрактова площа, 12 63,70

Продовження 

договору 

оренди

Перший розгляд Розглянуто

Продовжити Українському 

фонду термін дії договору 

безоплатного користування 

(позички) нежилих 

приміщень без права 

подовження цього договору 

після його закінчення

4 02.11.2017

Парафія рівноапостольна 

Марія Магдалина 

Української Православної 

Церкви

Лист

Щодо передачі у безоплатне користування 

(позичку)  нежитлових приміщень загальною 

площею 146, 00 кв.м на вул. Володимирській, 45.

вул. Володимирська 45 146,00

Передача 

приміщень у 

безоплатне 

користування 

Перший розгляд Розглянуто

Рекомендувати 

орендодавцю застосувати 

до орендаря орендні ставки, 

напрацьовані комісією

5 02.11.2017 С.Корсаков Лист
Щодо надання роз'яснення до рішення комісії від 

20.07.2017

Надання 

роз'яснень до 

рішення комісії 

Повторний розгляд Розглянуто

Надані відповідні доручення 

Департаменту внутрішнього 

контролю та аудиту

6 02.11.2017

Департамент економіки та 

інвестицій виконавчого 

органу Київської міської 

ради (Київська міська 

державна адміністрація) 

Лист

Щодо надання зауважень та пропозицій до 

чинного Плану заходів на 2016-2018 роки з 

реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 

року (до 15.10.2017) 

Надання 

зауважень до 

плану заходів 

2016-2018р

Перший розгляд Перенесено

7 02.11.2017 Депутат КМР В.Левіна 
Проект рішення 

КМР

Про внесення змін до рішення  Київської міської 

ради від 21.04.2015 №415/1280 "Про затвердження 

Положення про оренду майна територіальної 

громади міста Києва"

Внесення змін 

до рішення 

Київської 

міської ради

Перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

Є лист депутата Київської 

міської ради В.Левіна щодо 

включення проекту рішення 

до порядку денного 

засідання комісії. 

(вих.№08/279/8/036-400 від 

17.10.2017)

1 31.10.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист

Щодо заборгованості ТОВ "Діамед" з орендної 

плати за користування нежитловими 

приміщеннями на вул. Петра Запорожця, 26

Вул. Петра Запорожця, 26 61,70

Заборгованність 

з орендної 

плати

Перший розгляд Перенесено

1.1 31.10.2017
Київська міська клінічна 

лікарня № 3 
Лист

Щодо неналежного виконання ТОВ "Діамед" умов 

договору оренди нежитлових приміщень на вул. 

П.Запорожця, 26 

Вул. Петра Запорожця, 26 61,70

Неналежне 

виконання умов 

договору 

оренди

Перший розгляд Перенесено

Протокол № 63 від 

19.09.2017 – доручено ДКВ 

комунальної власності 

м.Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

проаналізувати 

аудиторський висновок 

інспекції внутрішнього 

аудиту Департаменту 

охорони здоров'я м.Києва в 

частині неправомірного 

застосування п.11 рішення 

Київської міської ради від 

21.04.2015 №415/1280 до 

орендаря ТОВ "Діамед" за 

користування нежитловими 

приміщеннями на вул. 

Петра Запорожця, 26 та 

надати висновки і 

пропозиції щодо вирішення 

питання на наступне 

засідання комісії.

Протокол № 64 від 

27.09.2017 – питання не 

розглянуто та перенесено.

1.2 31.10.2017

Департамент охорони 

здоров’я виконавчого 

органу Київради (КМДА) 

Лист

Щодо виникнення заборгованості по сплаті 

орендної плати ТОВ «Діамед» перед Київською 

міською клінічною лікарнею №3

Вул. Петра Запорожця, 26 61,70

Заборгованність 

з орендної 

плати

Перший розгляд Перенесено

2 31.10.2017

Заступник 

Голови 

КМДА М. 

Поровозни

к

Заступника голови 

Київської міської 

державної адміністрації 

М.Поворозник, 

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про надання дозволу комунальному підприємству 

«Дарницьке лісопаркове господарства» на 

списання шляхом продажу транспортних засобів, 

які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

0,00

Списання 

шляхом 

продажу 

транспортних 

засобів

Перший розгляд Погоджено

Постійна комісія Київської 

міської ради з питань 

бюджету та соціально-

економічного розвитку – 

підтримано проект рішення 

на засіданні комісії 

18.10.2017 (Протокол № 

33/95).



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

3 31.10.2017

Заступник 

Голови 

КМДА М. 

Поровозни

к

Заступника голови 

Київської міської 

державної адміністрації 

М.Поворозник, 

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про надання дозволу Київському міському 

територіальному центру соціального 

обслуговування на списання шляхом продажу 

транспортних засобів

0,00

Списання 

транспортних 

засобів

Перший розгляд Погоджено

Постійна комісія Київської 

міської ради з питань 

бюджету та соціально-

економічного розвитку – 

підтримано проект рішення 

на засіданні комісії 

18.10.2017 (Протокол № 

33/95).

Постійна комісія Київської 

міської ради з питань 

охорони здоров'я та 

соціального захисту – 

підтримано проект рішення 

на засіданні комісії.

4 31.10.2017

Перший 

Заступник 

голови 

КМДА Г. 

Пліс

Перший Заступник голови 

КМДА Г. Пліс, Печерська 

районна в місті Києві 

державна адміністрація 

Проект рішення 

КМР

Про реорганізацію комунального підприємства 

"Служба замовника Печерського району для 

визначення виконавця послуг з ремонту 

приміщень, будинків, споруд"

Реорганізація 

комнального 

підприємства

Перший розгляд Погоджено

5 31.10.2017 Депутат КМР О. Петровець
Проект рішення 

КМР

Про повернення до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва нежитлового 

приміщення (дошкільного навчального закладу 

№220) по вулиці Плеханова, 6а в Дніпровському 

районі м.Києва

вул. Плеханова, 6а

Повернення до 

комунльної 

власності 

приміщення

Повторний розгляд
Погоджено із 

зауваженнями

5.1 31.10.2017

Начальник управління 

правового забезпечення 

діяльності Київської 

міської ради В. Слончак

Лист

Щодо попередьного опрацювання проекту рішення 

Київської міської ради "Про повернення до 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва нежитлового приміщення (дошкільного 

навчального закладу №220) по вулиці Плеханова, 

6а в Дніпровському районі м. Києва" 

вул. Плеханова 6а

Розгляд питання 

щодо 

опрацьованного 

проекту

Перший розгляд Розглянуто

5.2 31.10.2017

Мешканці мікрорайону 

Лівобережний (Скидан 

О.Ф. та інші)

Лист
Звернення мешканців мікрорайону Лівобережний 

(Скидан О.Ф. та інші) 
вул. Плеханова 6а

Звернення 

мешканців
Перший розгляд Розглянуто

6 31.10.2017 Лист

Щодо обставин передачі у користування 

приміщень загальноосвітньої школи № 162 дитячо-

юнацькій спортивній школі "АРГО"

Передача у 

користовання 

приміщень 

школи

Перший розгляд Перенесено

Направити на розгляд 

робочої групи, яку провести 

07.11.2017

6.1 31.10.2017 ФОП Шевелев Д. Ю Лист

Щодо обставин передачі у користування 

приміщень загальноосвітньої школи № 162 дитячо-

юнацькій спортивній школі "АРГО"

пр. Перемоги 63, гімназія № 154

Щодо 

використання 

спортивних 

закладів Києва 

без оформлення 

договорів

Перший розгляд Перенесено

Направити на розгляд 

робочої групи, яку провести 

07.11.2017

6.2 31.10.2017 Святошинська РДА Лист
Лист Святошинської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 21.08.2017 
Лист від РДА Перший розгляд Перенесено

Направити на розгляд 

робочої групи, яку провести 

07.11.2017

7 31.10.2017 ФОП Шевелев Д. Ю Лист

Щодо обставин передачі у користування 

футбольного майданчику гімназії № 154  

благодійному фонду "Футбольна академія 

раннього розвитку"

Обставини 

користування 

майданчиком  

Перший розгляд Перенесено

Направити на розгляд 

робочої групи, яку провести 

07.11.2017

7.1 31.10.2017 ФОП Шевелев Д. Ю Лист Лист ФОП Шевелева Лист від ФОП Перший розгляд Перенесено
Направити на розгляд 

робочої групи, яку провести 

7.2 31.10.2017 Святошинська РДА Лист
 Лист Святошинської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 21.08.2017
Лист від РДА Перший розгляд Перенесено

Направити на розгляд 

робочої групи, яку провести 

07.11.2017

8 31.10.2017 Дарницька РДА Лист

Щодо структури власності ДЮСШ "Дарниця", 

ДЮСШ "Атлет", ДЮСШ "Переможець", які 

безоплатно використовують спортивну 

інфраструктуру загальноосвітніх шкіл Дарницького 

району м. Києва (вул. Тростянецька, 60, вул. 

Зрошувальна, 4-А, вул. Архітектора Вербицького, 23-

А) на підставі угод про співпрацю.

вул. Тростянецька,60.  

вул. Зрошувальна, 4-А. 

вул. Архітектора Вербицького, 23-

А.

Щодо структури 

власності
Перший розгляд Перенесено

Направити на розгляд 

робочої групи, яку провести 

07.11.2017

8.1 31.10.2017 ФОП Шевелев Д. Ю Лист Лист ФОП Шевелева Лист від ФОП Перший розгляд Перенесено
Направити на розгляд 

робочої групи, яку провести 

8.2 31.10.2017 Дарницька РДА Лист
Лист Дарницької районної в місті Києві державної 

адміністрації від 16.08.2017

вул. Тростянецька,60.  

вул. Зрошувальна, 4-А. 

вул. Архітектора Вербицького, 23-

А.

Перелік 

організацій, що 

використовують 

спортивні 

майданчики

Перший розгляд Перенесено

Направити на розгляд 

робочої групи, яку провести 

07.11.2017



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

9 31.10.2017 Лист

Щодо перевірки фактів незаконної комерціалізації 

спортивних майданчиків загальноосвітніх 

навчальних закладів, розташованих на території 

Шевченківського району м. Києва, зокрема за 

адресами: 

- Школа 1, пров. Делегатский, 1/28

- Школа 169, вул. Котовського, 2/17

-Київський центр з фізичної культури і спорту 

інвалідів "Інваспорт", вул. Овруцького,77

- Школа 41, просп. Перемоги,7а

- Школа 73, просп. Перемоги, 86

- Школа 53, вул. Богдана Хмельницького, 16/18

- Школа 199, вул. Бакинська,12

- Школа 24, вул. О. Теліги, 15 а

пров. Делегатский, 1/28

вул. Котовського, 2/17

 вул. Овруцького,77

просп. Перемоги,7а

просп. Перемоги, 86

 вул. Богдана Хмельницького, 

16/18

вул. Бакинська,12

вул. О. Теліги, 15 а

Перевірка 

фактів 

незаконної 

комерціалізації 

спортивних 

майданчиків

Перенесено

Направити на розгляд 

робочої групи, яку провести 

07.11.2017

9.1 31.10.2017 ФОП Шевелев Д. Ю Лист Лист ФОП Шевелева

Перевірка 

фактів 

незаконної 

комерціалізації 

спортивних 

майданчиків

Перенесено

Направити на розгляд 

робочої групи, яку провести 

07.11.2017

9.2 31.10.2017 Шевченківська РДА Лист
Лист Шевченківської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 17.10.2017

пров. Делегатский, 1/28

вул. Котовського, 2/17

 вул. Овруцького,77

просп. Перемоги,7а

просп. Перемоги, 86

 вул. Богдана Хмельницького, 

16/18

вул. Бакинська,12

вул. О. Теліги, 15 а

Перевірка 

фактів 

незаконної 

комерціалізації 

спортивних 

майданчиків

Перенесено

Направити на розгляд 

робочої групи, яку провести 

07.11.2017

10 31.10.2017

Заступник 

Голови 

КМДА М. 

Поровозни

к

Заступник голови КМДА М. 

Поворозник, Департамент 

транспортної 

інфраструктури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект рішення 

КМР

Про безоплатну передачу автомобілів спеціального 

призначення комунальної власності територіальної 

громади міста Києва до комунальної власності 

територіальної громади міста Чигирина Черкаської 

області

0,00

Безоплатна 

передача 

автомобілів 

спецпризначенн

я 

Повторний розгляд Відмовлено

Рекомендувати підготувати 

новий проект рішення 

Київради щодо списання 

автомобілів спеціального 

призначення комунальної 

власності територіальної 

громади міста Києва 

шляхом продажу на аукціоні

11 31.10.2017

Виконавчий орган 

Київської міської ради 

(київська міська державна 

адміністрація)

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

станції  катодного  захисту  газопроводів  від  

корозії товариства  з  обмеженою відповідальністю 

«СТОЛИЦЯ» за поданням Департаменту 

комунальної власності м. Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

вул. Василя Липківського, 13 319 375,06

Безоплане 

прийняття до 

комунальної 

власності 

газопроводів

Перший розгляд Погоджено

12 31.10.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

інженерних мереж зовнішнього освітлення з 

обладнанням ТОВ «СТРОНСІС»

Між вул. Новомостицькою та вул. 

Замковецькою 
125 140,71

Безоплане 

прийняття до 

комунальної 

власності 

інженерних 

мереж

Перший розгляд Погоджено

13 31.10.2017

Департамент будівництва 

та житлового забезпечення 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації)

Проект 

розпорядження

Про зарахування до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва квартири
вул. Дорогожицька, 15, кв 70

Зарахування до 

комунальної 

власності 

квартири

Перший розгляд Погоджено

14 31.10.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва зовнішніх 

теплових мереж КП «Спецжитлофонд» 

вул. Професора Підвисоцького 489,10 14 752 378,65

Прийняття до 

комунальної 

власності 

зовнішніх 

тепломереж

Перший розгляд Погоджено

15 31.10.2017 Подільска РДА
Проект 

розпорядження

Про зарахування до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва зовнішніх 

каналізаційних мереж

Вул. Водників

Вул. Карелівська(буд 7-19)

Вул Мліївська (вул. Лисянська - 

вул. Красицького)

Вул. Л. Українки (від буд. 14 до вул. 

Красицького)

Вул. Красицького

Вул. Фруктовій (буд 34 - 2)

Вул. Валківська 

Вуль. Жашківська 

3 515,39 20 330 524,00

Зарахування до 

комунальної 

власності 

каналізаційних 

мереж

Перший розгляд Погоджено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

16 31.10.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист

Щодо передачі з балансу КП 

"Київжитлоспецексплуатація" прибудови на вул. 

Терещенківській, 17-Г на баланс Національного 

музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків 

та внесення змін до рішення Київської міської ради 

в частині виключення зазначених приміщень з 

Програми приватизаці

вул. Терещенківська, 17, літ "Г" 292,20

Зміна 

балансоутримув

ача 

Перший розгляд Розглянуто

Доручити Департаменту 

комунальної власності 

м.Києва підготувати 

відповідний проет рішення

16.1 31.10.2017

Постійна комісія КМР з 

питань культури, туризму, 

та інформаційної політики

Лист

Щодо позитивного вирішення питання про 

передачу прибудови на вул. Терещенківській, 17-Г 

на баланс Національного музею мистецтв імені 

Богдана і Варвари Ханенків

вул. Терещенківська, 17, літ Г

Щодо 

позитивного 

вирішення 

питання

Перший розгляд Розглянуто

17 31.10.2017

Український науково-

практичний центр 

ендокринної хірургії, 

трансплантації 

ендокринних органів і 

тканин Міністерства 

охорони здоров'я України

Лист

Щодо недопущення виселення хірургічного 

відділення Центру з орендованого приміщення 

Харківського шосе, 121, к.1 Київської міської 

клінічної лікарні № 1 

вул. Харківське шосе, 121, к1 1 937,23

Недопущення 

виселення 

хірургічного 

віділення з 

приміщення

Повторний розгляд Розглянуто

Рекомендувати Центру 

звернутися до 

Департаменту комунальної 

власності м.Києва щодо 

продовження договору 

оренди та опрацювавши 

заяву подати її на розгляд 

комісії в установленому 

порядку

18 31.10.2017

Депутати КМР О.Макаров, 

О.Балицька Л.Антонєнко, 

А.Осадчук 

Проект рішення 

КМР

Про надання інформації стосовно кінцевих 

бенефіціарних власників юридичних осіб, що 

претендують на отримання прав на землю чи 

майно територіальної громади міста Києва

Надання 

інмормації 

щодо 

бенефіціарних 

власників 

юридичних осіб

Повторний розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

18.1 31.10.2017
Депутат КМР Сторожук В. 

П.
Лист

Лист депутата Київської ради В.Сторожука щодо 

зауважень до проекту рішення від 29.09.2017

Зауваження до 

проекту 

рішення

Повторний розгляд Розглянуто

19 31.10.2017
ТОВ «Дитячий центр 

«Плекальня»
Лист

Про визнання договору оренди продовженим та 

додаткову угоду до договору оренди укладеною на 

нежитлові приміщення загальною площею 252,0 

кв.м на вул. Горького (Антоновича), 150-А (ДНЗ 

№341). 

вул. Антоновича, 150-А 252,00

Продовження 

договору 

оренди

Перший розгляд Розглянуто

20 31.10.2017

Мешканці будинку на 

просп. Академіка 

Глушкова, 30

Лист

Щодо зміни цільового використання орендаря ТОВ 

"Київський центральний клуб кіокушинкай карате" 

та сприяння у розірванні з ним договору оренди

просп. Академіка Глушкова, 30

Зміна цільового 

використання 

майна та 

розірвання 

договору 

оренди

Повторний розгляд Розглянуто

Звернутися до голови 

Голосіївської РДА з 

проханням провести зустріч 

із сторонами і за 

результатами інформувати 

комісію 

21 31.10.2017 ФОП Шевелев Д. Ю Лист

Щодо питання надання в орендне користування 

штучного футбольного поля на вул. Челябінській, 5 

(ЗНЗ №65) загальною площею 840,0 кв. м у 

Дніпровському районі міста Києва, відповідно до 

оголошення в газеті «Хрещатик» від 22.11.2016 

№126

вул. Челябінська, 5 840 кв.м

Надання в 

орендне 

користування 

майна 

Перший розгляд Перенесено

22 31.10.2017

Постійна комісія Київської 

міської ради з питань 

культури, туризму та 

інформаційної політики 

Лист

Щодо встановлення Національному ансамблю 

солістів "Київська камерата" орендної ставки у 

розмірі 0,01% за користування нежитловими 

приміщеннями на вул. Пушкінській, 32, літ. А,А, які 

знаходяться в суборенді 

вул. Пушкунська 32 літ А,А

Встановлення 

орендної ставки 

у розмірі 0,01%

Перший розгляд Розглянуто

Відхилити клопотання ПК з 

питань культури, туризму та 

інформаціної політики

23 31.10.2017 ПрАТ «ХК «Київміськбуд» Лист

Щодо питання врегулювання корпоративних 

правовідносин, що виникли між ПрАТ «ХК 

«Київміськбуд» та ПАТ «Київоргбуд»

Врегулювання 

корпоративних 

правовідносин

Перший розгляд Розглянуто Інформацію взяти до відома

24 31.10.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист

Щодо внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 06.10.2016 № 174/1178 «Про 

організаційно-правові заходи щодо утворення 

наглядових рад комунальних підприємств 

територіальної громади міста Києва» шляхом 

заміни органу, відповідального за підготовку 

проекту рішення

Внесення змін 

до рішення 

Київської 

міської ради

Перший розгляд Перенесено

25 31.10.2017

 Приватний позашкільний 

навчальний заклад 

«Український сувенір»

Лист

Щодо перешкоджання підприємству в намірі взяти 

в оренду нежитлові приміщення в Дарницькому 

районі міста Києва для погодинної оренди

вул. Вишняківська 8-б 191,29

Перешкоджання 

підприємству в 

намірі взяти в 

оренду 

приміщення

Перший розгляд Перенесено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

26 31.10.2017 Подільска РДА Лист

Щодо продовження Українському фонду 

соціальних інвестицій терміну дії договору про 

передачу у безоплатне користування (позичку) 

нежилих приміщень загальною площею 63,70 кв. м 

у будинку 12 на Контрактовій площі 

Контрактова площа, 12 63,70

Продовження 

договору 

оренди

Перший розгляд Перенесено

27 31.10.2017

Парафія рівноапостольна 

Марія Магдалина 

Української Православної 

Церкви

Лист

Щодо передачі у безоплатне користування 

(позичку)  нежитлових приміщень загальною 

площею 146, 00 кв.м на вул. Володимирській, 45.

вул. Володимирська 45 146,00

Передача 

приміщень у 

безоплатне 

користування 

Перший розгляд Перенесено

28 31.10.2017 С.Корсаков Лист
Щодо надання роз'яснення до рішення комісії від 

20.07.2017

Надання 

роз'яснень до 

рішення комісії 

Повторний розгляд Перенесено

Рекомендовано - гр. 

С.Корсакову звернутись до 

правоохоронних органів 

щодо вирішення питання

29 31.10.2017

Департамент економіки та 

інвестицій виконавчого 

органу Київської міської 

ради (Київська міська 

державна адміністрація) 

Лист

Щодо надання зауважень та пропозицій до 

чинного Плану заходів на 2016-2018 роки з 

реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 

року (до 15.10.2017) 

Надання 

зауважень до 

плану заходів 

2016-2018р

Перший розгляд Перенесено

30 31.10.2017 Депутат КМР В.Левіна 
Проект рішення 

КМР

Про внесення змін до рішення  Київської міської 

ради від 21.04.2015 №415/1280 "Про затвердження 

Положення про оренду майна територіальної 

громади міста Києва"

Внесення змін 

до рішення 

Київської 

міської ради

Перший розгляд Перенесено

Є лист депутата Київської 

міської ради В.Левіна щодо 

включення проекту рішення 

до порядку денного 

засідання комісії. 

(вих.№08/279/8/036-400 від 

17.10.2017)

1 19.10.2017

Київський міський голова 

В.Кличко, Депутати КМР 

В.Муха, Г.Старостенко, 

А.Странніков, М.Конобас 

Проект рішення 

КМР

Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва будівель, цілісних майнових 

комплексів закладів культури, науки, фізичної 

культури та спорту

Контрактова площа 4, Вул. 

Ярославів Вал 15-Б,  Площа 

Перемоги 2,  вул. Тимірязєвська 1, 

Спортивна площа 1.

Прийняття до 

комунальної 

власності майна

Перший розгляд
Погоджено із 

зауваженнями

Підтримати проект рішення 

із рекомендаціями, а саме: 

пункт 3 додатка 2 до 

проекту рішення викласти у 

редакції «3. Цілісний 

майновий комплекс 

державного підприємства 

«Спортивний комплекс 

«Атлет», м.Київ, пров. 

Лабораторний, 7 А».

2 19.10.2017
Депутати КМР 

Л.Антонєнко, М.Конобас

Проект рішення 

КМР

Про продовження строку дії договорів оренди 

нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва у буд. №13 А 

на вул. Полярній

вул. Полярна, 13 1 308,20

Продовження 

строку 

договорів 

оренди

Перший розгляд Погоджено

1. Підтримати проект 

рішення Київської міської 

ради. 

 2. Доручити Оболонській 

районній в місті Києві 

державній адміністрації 

спільно з ТОВ «Колегіум 

Олімп» та батьківським 

комітетом опрацювати 

питання щодо переліку 

приміщень, які 

пропонується Оболонською 

районною в місті Києві 

державною адміністрацією 

для розміщення Колегіуму 

та надати такий перелік на 

засідання комісії. 

 3. Пропозицію депутата 

Київської міської ради 

В.Сторожука щодо 

визначення в проекті 

рішенні Київради  терміну 

дії договору оренди до 

01.07.2018 року озвучити 

безпосередньо на 

пленарному засіданні 

Київської міської ради.

2.1. 19.10.2017

Батьки учнів Колегіум 

«Олімп», педагогічний 

колектив ТОВ «Колегіум 

Олімп» 

Лист

Звернення батьків учнів Колегіум «Олімп» і 

педагогічного колективу  ТОВ «Колегіум Олімп» від 

12.09.2017 

вул. Полярна, 13 1 308,20

Звернення від 

батьків 

навчального 

закладу

Перший розгляд Розглянуто



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

3 19.10.2017

Перший 

заступник 

голови 

КМДА Г. 

Пліс

Перший заступник голови 

Київської міської 

державної адміністрації 

Г.Пліс, Департамент 

економіки та інвестицій, 

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури, 

Департамент комунальної 

власності м.Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект рішення 

КМР

Про погодження пропозиції виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) передати в концесію за результатами 

проведення концесійного конкурсу майно 

енергетичного комплексу майно енергетичного 

комплексу територіальної громади м.Києва

Погождення 

пропозиції 

передачі в 

концесію майна

Повторний розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

4 19.10.2017

Депутати КМР О.Макаров, 

О.Балицька Л.Антонєнко, 

А.Осадчук 

Проект рішення 

КМР

Про надання інформації стосовно кінцевих 

бенефіціарних власників юридичних осіб, що 

претендують на отримання прав на землю чи 

майно територіальної громади міста Києва

Надання 

інформації 

стосовно 

власників 

юридичних осіб

Перший розгляд Перенесено

5 19.10.2017

Заступник 

голови 

КМДА М. 

Поворозни

к

Заступник голови КМДА М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності м. 

Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 21 квітня 2015 року №415/1280 "Про 

затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва"

Внесення змін 

до рішення 

Київради

Перший розгляд Перенесено

5.1 19.10.2017

Заступник 

голови 

КМДА М. 

Поворозни

к

Заступник голови КМДА М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності м. 

Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про розгляд порівняльної таблиці до проекту 

рішення про внесення змін до

рішення Київської міської ради від 21 квітня 2015 

року №415/1280 "Про

затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста

Києва"

Внесення змін 

до рішення 

Київради

Перший розгляд Перенесено

5.2 19.10.2017
Депутат КМР Артеменко С. 

В.

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про розгляд пропозицій депутата Київської міської 

ради С.Артеменка 

Розгляд 

пропозицій 

депутата

Перший розгляд Перенесено

5.3 19.10.2017
Депутат КМР Сторожук В. 

П.

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

. Про розгляд пропозицій депутата Київської 

міської ради В.Сторожука 

Розгляд 

пропозицій 

депутата

Перший розгляд Перенесено

5.4 19.10.2017 Депутат КМР О. Гелевей

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про розгляд пропозицій депутата Київської міської 

ради О.Гелевея 

Розгляд 

пропозицій 

депутата

Перший розгляд Розглянуто

Відхилити пропозицію 

депутата Київради 

О.Гелевея (п. 5.4 порядку 

денного), як таку, що  

протирічить загальній 

концепції нового 

Положення про оренду 

майна.

5.5 19.10.2017 Шевченківська РДА

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про розгляд пропозицій Шевченківської районної в 

місті Києві державної адміністрації

Розгляд 

пропозицій РДА
Перший розгляд Перенесено

6 19.10.2017
Постійна комісія КМР з 

питань власності

Пропозиція 

голови ПК 

власності

Щодо механізму координації і взаємодії постійної 

комісії Київської міської ради з питань власності із 

Робочою групою по розробці Порядку продажу 

об’єктів малої приватизації із застосуванням 

електронної торгової системи «ProZorro»

Механізм 

координвації ПК 

власності та 

робочої групи 

по «ProZorro»

Перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

6.1 19.10.2017
Депутат КМР Сторожук В. 

П.

Депутатське 

звернення

Щодо недопущення несанкціонованого доступу 

третіх осіб до електронної торгової системи 

«ProZorro.Продажі» у разі її використання для 

продажу майна територіальної громади міста 

Києва 

Недопущення 

доступу третіх 

осіб до системи 

«ProZorro. 

Продажі» 

Перший розгляд Розглянуто

Підтримати депутатське 

звернення В.Сторожука  про 

вжиття заходів щодо 

недопущення 

несанкціонованого доступу 

третіх осіб до електронної 

торгової системи 

«ProZorro.Продажі» у разі її 

використання для продажу 

майна територіальної 

громади міста Києва.

7 19.10.2017 Депутат КМР О. Петровець
Проект рішення 

КМР

Про звернення Київської міської ради до Верховної 

Ради України щодо забезпечення онлайн 

процедури проведення земельних торгів

Забезпечення 

онлайн 

процедури 

земельних 

торгів

Повторний розгляд Погоджено

Проект рішення підтримано 

постійною комісією з питань 

бюджету та соціально-

економічного розвитку.

Протокол № 61 від 

05.09.2017 - перенесено 

питання на наступне 

засідання комісії.

8 19.10.2017 Депутат КМР Пабат О. В.
Проект рішення 

КМР

Про звернення Київської міської ради до Верховної 

Ради України щодо скасування пайової участі у 

розвитку інфраструктури населеного пункту

Скасування 

пайової участі у 

розвитку 

інфраструктури

Перший розгляд Погоджено

Питання знято на засіданні 

Президії Київради від 

25.09.2017.

Протокол № 64 від 

27.09.2017 – питання не 

розглянуто та перенесено.



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

9 19.10.2017

Заступник 

голови 

КМДА М. 

Поворозни

к

Заступник голови КМДА М. 

Поворозник, Департамент 

транспортної 

інфраструктури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект рішення 

КМР

Про безоплатну передачу автомобілів спеціального 

призначення комунальної власності територіальної 

громади міста Києва до комунальної власності 

територіальної громади міста Чигирина Черкаської 

області

Передача 

автомобілів 

комунальної 

власності Києва 

до власності 

міста Чигирин

Перший розгляд Перенесено

Перенести розгляд питання 

на наступне засідання 

комісії.                      2. 

Запросити директора 

Департаменту транспортної 

інфраструктури виконавчого 

органу Київради 

(КМДА).Питання знято на 

засіданні Президії Київради 

від 25.09.2017.

Протокол № 64 від 

27.09.2017 – питання не 

розглянуто та перенесено.

10 19.10.2017 Депутат КМР Ю.Дідовець
Проект рішення 

КМР

Про затвердження Порядку продажу земельних 

ділянок комунальної власності на конкурентних 

засадах у місті Києві, рішення по яких про передачу 

у власність громадянам в порядку статті 116, 118 

Земельного кодексу України Київською міською 

радою прийнято не було" 

Затверждення 

порядку 

продажу 

земельнх 

ділянок

Перший розгляд Перенесено

11 19.10.2017

Перший 

заступник 

голови 

КМДА Г. 

Пліс

Перший заступник голови 

КМДА Г. Пліс, Печерська 

районна в місті Києві 

державна адміністрація 

Проект рішення 

КМР

Про припинення комунального підприємства 

"Печерськ - Інвест" шляхом ліквідації

Припинення 

комунального 

підприємства

Перший розгляд Погоджено

12 19.10.2017

Заступник 

голови 

КМДА М. 

Поворозни

к

Заступник голови КМДА М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності м. 

Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про демонтаж та списання основного засобу, який 

належить до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва

Каналізаційні мережі по 

Залізничному шосе
809,06 64 056,97

Демонтаж та 

списання 

основного 

засобу

Перший розгляд Погоджено

Постійною комісією 

Київської міської ради з 

питань бюджету та 

соціально-економічного 

розвитку – підтримано 

проект (протокол №29/91 

від 25.09.2017)

Постійна комісія Київської 

міської ради з питань 

житлово-комунального 

господарства та паливно-

енергетичного комплексу – 

розгляд питання 

заплановано на 23.10.2017

13 19.10.2017

Заступник 

голови 

КМДА П. 

Пантелеєв

Заступник голови Київської 

міської державної 

адміністрації П.Пантелеєв, 

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про затвердження викупної ціни нерухомого 

майна
Кирилівська вул., 69 1 043,00 10 298 200,00

Про 

затвердження 

викупної ціни 

нерухомого 

майна

Перший розгляд Погоджено

Постійною комісією 

Київської міської ради з 

питань бюджету та 

соціально-економічного 

розвитку – підтримано 

(протокол №27/89 від 

19.09.2017)

Постійна комісія Київської 

міської ради з питань 

житлово-комунального 

господарства та паливно-

енергетичного комплексу - 

розгляд питання 

заплановано на 23.10.2017

Постійна комісія Київської 

міської ради з питань 

містобудування, архітектури 

та землекористування – 

14 19.10.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва зовнішніх 

водопровідних мереж товариства з обмеженою 

відповідальністю "БУДТЕХНОЛОГІЇ

Вул. Ломоносова, Вул. Трутенка 1 183,00 6 159 397,35

Прийняття до 

комунальної 

власності майна

Питання 

розглянуто 

03.10.2017 

(протокол №65) 

Є висновок Департаменту 

внутрішнього фінансового 

контролю та аудиту щодо 

підтвердження кошторисної 

вартості (від 23.05.2017 

№070-5-18/1153).Питання 

розглянуто 03.10.2017 

(протокол №65) 

15 19.10.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

інженерних мереж зовнішнього освітлення з 

обладнанням комунального підприємства з питань 

будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-

УКБ

1 193 768,00

Прийняття до 

комунальної 

власності майна

Перший розгляд Погоджено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

16 19.10.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист

Про закріплення за комунальним підприємством 

електромереж зовнішнього освітлення м.Києва 

"Київміськсвітло" мереж зовнішнього освітлення з 

обладнанням на проспекті Голосіївський

9 230,00

Закріплення за 

комунальним 

підприємством 

електромереж

Перший розгляд Погоджено

17 19.10.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

інженерних мереж зовнішнього освітлення з 

обладнанням ПрАТ "ДБК-4" 

Позняки, 13 - вул. Здолбунівська 315 967,30

Прийняття до 

комунальної 

власності майна

Перший розгляд Погоджено

Протокол № 64 від 

27.09.2017 – питання не 

розглянуто та перенесено.

18 19.10.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва теплових 

мереж КП «Житлоінвестбуд-УКБ» 

вул. Шулявська, 32у 2 217 716,00

Прийняття до 

комунальної 

власності майна

Перший розгляд Погоджено

Є висновок Департаменту 

внутрішнього фінансового 

контролю та аудиту щодо 

підтвердження кошторисної 

вартості (від 10.03.2017 

№070-4-26/576).

19 19.10.2017 Дарницька РДА Лист

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва житлового 

будинку та зовнішніх інженерних мереж на вул. 

Ташкентській, 33

вул. Ташкентська, 33
3116,2(кварти

ри)

426142,75(квартири), 

4654(зовнішні 

інженерні мережі)

Прийняття до 

комунальної 

власності майна

Перший розгляд Погоджено

20 19.10.2017

Служби у справах дітей та 

сім’ї виконавчого органу 

Київської міської ради

Лист

Про передачу автомобіля легкового до сфери 

управління Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації для дитячого будинку 

сімейного типу Дніпровського району міста Києва

Touran Trendline 1,6 TDI 523 750,00

передача 

автомобіля 

дитячому 

будинку

Перший розгляд Погоджено

21 19.10.2017

Служби у справах дітей та 

сім’ї виконавчого органу 

Київської міської ради

Лист

Про передачу автомобіля легкового до сфери 

управління Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації для дитячого будинку 

сімейного типу Дніпровського району міста Києва

Touran Trendline 1,6 TDI 523 750,00

передача 

автомобіля 

дитячому 

будинку

Перший розгляд Погоджено

22 19.10.2017

Служби у справах дітей та 

сім’ї виконавчого органу 

Київської міської ради

Лист

Про передачу автомобіля легкового до сфери 

управління Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації для дитячого будинку 

сімейного типу Дніпровського району міста Києва

Touran Trendline 1,6 TDI 523 750,00

передача 

автомобіля 

дитячому 

будинку

Перший розгляд Погоджено

23 19.10.2017

Служби у справах дітей та 

сім’ї виконавчого органу 

Київської міської ради

Лист

Про передачу автомобіля легкового до сфери 

управління Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації для дитячого будинку 

сімейного типу Дніпровського району міста Києва

Touran Trendline 1,6 TDI 523 750,00

передача 

автомобіля 

дитячому 

будинку

Перший розгляд Погоджено

24 19.10.2017

Голосіївська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація 

Проект 

розпорядження

Про передачу функцій замовника з реконструкції, 

благоустрою та відновлення Голосіївського парку 

ім.М.Т.Рильського, пам’ятки садовово-паркового 

мистецтва загальнодержавного значення" за 

поданням Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

щодо 

відновлення 

Голосіївського 

парку 

ім.М.Т.Рильсько

го

Перший розгляд Погоджено

25 19.10.2017
Депутати КМР Артеменко 

С.В., Калініченко Д. Ю. 

Проект рішення 

КМР

№08/2579/

ПР від 

18.10.2017

Про внесення змін до рішення  Київської міської 

ради від 21.04.2015 №415/1280 «Про 

затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва»

Внесення змін 

до рішення 

Київради 

(продовження 

терміну дії 

знижки 50%)

Перший розгляд Погоджено

26 19.10.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

№08/230-

1677. 

Про зарахування до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 

теплолічильників (вузлів обліку теплової енергії), 

якими оснащені інженерні вводи в житлових 

будинках комунальної форми власності, житлово-

будівельних кооперативів та об'єднань 

співвласників багатоквартирних будинків

прийняття до 

комунальної 

власності 

теплолічильникі

в

повторний розгляд Погоджено

Протокол № 61 від 

05.09.2017 -  перенесено 

розгляд питання.

27 19.10.2017
Всеукраїнське об’єднання 

ветеранів
Лист

Щодо надання в оренду приміщення для 

розміщення громадської організації
вул. Липська, 16

надання 

приміщень
Перший розгляд Розглянуто

доручити  орендодавцям 

запропонувати громадській 

організації «Всеукраїнське 

об’єднання ветеранів»  

придатне приміщення для 

розміщення організації.  

1 03.10.2017 КП "Київдорсервіс" Лист
Про внесення змін до Статуту комунального 

підприємства "Київдорсервіс

внесення змін 

до статусу 

підприємства

перший розгляд Погоджено

2 03.10.2017

Депутати КМР 

Л.Антонєнко, Ю.Дідовець, 

Р.Марченко, М.Іщенко, 

М.Буділов, А.Омельченко

Проект рішення 

КМР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 31 березня 2011 року №100/5487 "Про 

Програму приватизації комунального майна 

територіальної громади міста Києва

Внесення змін у 

програму 

приватизації

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань охорони здоров'я та 

соціального захисту– підтримала 

проект рішення.

Постійною комісією Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримано 

проект рішення.

повторний розгляд Перенесено

прийнятий за основу на 

пленарному засіданні 

14.09.2017.



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

2.1 03.10.2017
Депутат КМР Антонєнко Л. 

В.

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

до проекту рішення Київської міської ради від 

14.06.2017 №08/231-1477/ПР 

Пропозиції до 

проекту 

рішення

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

перший розгляд Перенесено

2.2 03.10.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист
щодо заперечень у підтримки проекту рішення 

№08/231-1477/ПР 

Заперечення 

проекту 

рішення

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

перший розгляд Перенесено

2.3 03.10.2017
Депутат КМР Сторожук В. 

П.

Депутатське 

звернення

щодо зауважень та пропозицій до проекту рішення 

від 14.06.2017 №08/231-1477/ПР 

зауваження та 

пропозиції до 

проекту 

рішення

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

перший розгляд Перенесено

3 03.10.2017

 Депутати КМР 

Л.Антонєнко, 

Д.Калініченкр, 

Г.Свириденко, М.Буділов, 

М.Конобас 

Проект рішення 

КМР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 24.04.2015 №415/1280 "Про затвердження 

Положення про оренду майна територіальної 

громади міста Києва"

внесення змін 

до рішення КМР

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

перший розгляд Перенесено

3.1 03.10.2017 Депутат КМР М.Конобас

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про розгляд пропозицій депутата Київської міської 

ради М.Конобаса (вих. № 08/279/041-058  від 

27.09.2017; вх. №08/16506 від 27.09.2017)

розгляд 

пропозицій

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

перший розгляд Розглянуто

3.2 03.10.2017
Депутат КМР Артеменко С. 

В.

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про розгляд пропозицій депутата Київської міської 

ради С.Артеменка (вих. № 08/279/8/157-245 від 

26.09.2017, вх. №08/16444 від 26.09.2017)

Розгляд 

пропозицій

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

перший розгляд Розглянуто

3.3 03.10.2017
Депутат КМР 

В.Михайленко 
Лист

Про визначення  релігійним організаціям орендної 

ставки. 

визначення 

ставки 

релігійним 

організаціям

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

перший розгляд Розглянуто

4 03.10.2017
Депутат КМР Антонєнко Л. 

В.
Лист

Про запровадження та безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва програмного комплексу "VlasCom" у 

вигляді модуля (підсистеми) "Комісія власності" 

інформаційно-аналітичної системи "Управління 

майновим комплексом територіальної громади 

міста Києва

Прийняття до 

коунальної 

власності 

комплексу 

"Власком"

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

перший розгляд Розглянуто

Надані протокольні 

доручення Департаменту 

інформаційно-

комунікаційних технологій 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(КМДА) та Департаменту 

комунальної власності 

м.Києва виконавчого органу 

Київської міської ради 

(КМДА)



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

4.1 03.10.2017
Депутат КМР Сторожук В. 

П.

Депутатське 

звернення

Про розгляд депутатського звернення В.Сторожука 

щодо проекту рішення від 21.07.2017 №08/231-

1682/ПР "Про запровадження та безоплатне 

прийняття до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва програмного комплексу 

"VlasCom" (08/279/08/061-535 від 15.09.2017; вх. 

№08/15922 від 19.09.2017)

Прийняття до 

коунальної 

власності 

комплексу 

"Власком"

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

перший розгляд Розглянуто

5 03.10.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про розгляд проекту розпорядження  «Про 

прийняття до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва зовнішніх водопровідних 

мереж товариства з обмеженою відповідальністю 

«Будтехнології»

Вул. Ломоносова, Вул. Трутенка 1 183,00 6 159 397,35

Прийняття до 

комунальної 

власності майна

повторний розгляд Погоджено

1 27.09.2017

Депутати КМР 

Л.Антонєнко, 

Д.Калініченко, 

Г.Свириденко, М.Буділов, 

М.Конобас 

Проект рішення 

КМР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 24.04.2015 №415/1280 "Про затвердження 

Положення про оренду майна територіальної 

громади міста Києва

Затверждення 

положення
перший розгляд Перенесено

1.1 27.09.2017
Депутат КМР Антонєнко Л. 

В.

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Щодо проекту рішення від 19.07.2017 №08/231-

1658/ПР (вих. № 08/279/08/156-497 від 15.09.2017, 

№08/15953 від 19.09.2017)

Пропозиції до 

проекту 

рішення

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань охорони здоров'я та 

соціального захисту– підтримала 

проект рішення.

Постійною комісією Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримано 

проект рішення.

перший розгляд Розглянуто

1.2 27.09.2017
Депутат КМР Сторожук В. 

П.

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Щодо проекту рішення від 19.07.2017 №08/231-

1658/ПР (вих. № 08/271/08/061-527 від 12.09.2017; 

вх. № 08/15587 від 13.09.2017).

Пропозиції до 

проекту 

рішення

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

перший розгляд Розглянуто

1.3 27.09.2017
КП "Київський 

метрополітен"

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

щодо пропозицій  до проекту рішення (вих. №317-

713 від 13.05.2017). 

Пропозиції до 

проекту 

рішення

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

перший розгляд Розглянуто

1.4 27.09.2017

Державний комітет 

телебачення і 

радіомовлення України

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

щодо встановлення єдиної орендної ставки у 

розмірі 5% для всіх об'єктів з продажу преси на 

території м.Києва

встановлення 

єдиної ставки 

продажу

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

перший розгляд Розглянуто

1.5 27.09.2017

Депутат КМР 

В.Михайленко,В.Левіна, 

С.Артеменко, радник 

Київського міського голови  

з питань релігій Ю.Лялька, 

департамент комунальної 

власності м.Києва

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

щодо визначення  релігійним організаціям 

орендної плати в розмірі 1,00 грн на рік 

визначення 

релігійним 

організаціям 

пільгової ставки 

на рік

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

перший розгляд Розглянуто

1.6 27.09.2017

Українське виробничо-

екологічне об'єднання по 

заготівлі та використанню 

вторинних матеріальних 

ресурсів "УКРВТОРМА" 

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про доопрацювання питання щодо визначення 

орендної ставки для суб'єктів господарювання, що 

здійснюють діяльність зі збору та сортування 

вторинної сировини 

визначення 

орендної ставки 

для субїектів 

господарювання

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

перший розгляд Розглянуто

1.7 27.09.2017
Народний депутат України 

Ю. Левченко

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

щодо визначення орендної плати у розмірі 1 грн 

для службових приміщень народних депутатів 

України 

орендна ставка 

для приміщень 

депутатів

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 23.06.2017 

протокол 20/82.

перший розгляд Розглянуто



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

2 27.09.2017

Заступник 

голови 

КМДА М. 

Поворозни

к

Заступник голови КМДА М. 

Поворозника, Департамент 

комунальної власності м. 

Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 21 квітня 2015 року №415/1280 "Про 

затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва

внесення змім 

до рішення 

щодо оренди 

майна

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82.

перший розгляд Перенесено

За результатами 

обговорення,  консенсусом 

присутніх членів постійної 

комісії вирішено  доручити 

Департаменту комунальної 

власності м.Києва 

підготувати узагальнену 

порівняльну таблицю  до 

Положення про оренду 

майна   - термін 2 тижні.

2.1 27.09.2017
Депутат КМР Антонєнко Л. 

В.

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва

внесення змім 

до рішення 

щодо оренди 

майна

перший розгляд Перенесено

3 27.09.2017
Депутат КМР Антонєнко Л. 

В.

Проект рішення 

КМР

Про запровадження та безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва програмного комплексу "VlasCom" у 

вигляді модуля (підсистеми) "Комісія власності" 

інформаційно-аналітичної системи "Управління 

майновим комплексом територіальної громади 

міста Києва"

запроваждення 

"VlasCom"
повторний розгляд Перенесено

3.1 27.09.2017
Депутат КМР Сторожук В. 

П.

Депутатське 

звернення

Про запровадження та безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва програмного комплексу "VlasCom" 

запорвадження 

VlasCom

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань освіти, науки, сім'ї, 

молоді та спорту  – розгляд на 

засіданні комісії 05.06.2019.

перший розгляд Перенесено

4 27.09.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист

щодо заборгованості ТОВ "Діамед" з орендної 

плати за користування нежитловими 

приміщеннями.

вул. Петра Запорожця, 26
Заборгованість 

орендатора
перший розгляд Перенесено

4.1 27.09.2017
Київська містка клінічна 

лікарня № 3
Лист 08/12019

щодо неналежного виконання ТОВ "Діамед" умов 

договору оренди нежитлових приміщень
вул. Петра Запорожця, 26

неналежність 

виконання умов 

договору 

оренди

повторний розгляд Перенесено

Протокол № 63 від 

19.09.2017 – доручено ДКВ 

комунальної власності 

м.Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

проаналізувати 

аудиторський висновок 

інспекції внутрішнього 

аудиту Департаменту 

охорони здоров'я м.Києва в 

частині неправомірного 

застосування п.11 рішення 

Київської міської ради від 

21.04.2015 №415/1280 до 

орендаря ТОВ "Діамед" за 

користування нежитловими 

приміщеннями на вул. 

Петра Запорожця, 26 та 

надати висновки і 

пропозиції щодо вирішення 

питання на наступне 

засідання комісії.

5 27.09.2017

 заступника 

голови 

КМДА 

П.Пантелеє

в 

Постійна комісія Київської 

міської ради з питань 

житлово-комунального 

господарства та паливно-

енергетичного комплексу 

Проект рішення 

КМР

Про реорганізацію окремих комунальних 

підприємств у сфері поховання

реорганізація 

підприємств
перший розгляд Погоджено

6 27.09.2017

Заступник 

голови 

КМДА М. 

Поворозни

к

Заступник голови КМДА 

М.Поворозник, 

Департаменту охорони 

здоров’я виконавчого 

органу Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про створення комунального некомерційного 

підприємства «Київська стоматологія» виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)

створення 

комунального 

некомерційного 

підприємства

перший розгляд
Погоджено із 

зауваженнями

п. 4.2. викласти у редакції: 

Затвердити Статут 

комунального 

некомерційного 

підприємства «Київська 

стоматологія» виконавчого 

органу Київської міської 

ради (Київської міської 

державної адміністрації) за 

умови погодження з 

постійною комісією 

Київської міської ради з 

питань власності та 

постійною комісією 

Київської міської ради з 

питань охорони здоров’я та 

соціального захисту.».  



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

6.1 27.09.2017

Постійна комісія Київської 

міської ради з питань 

охорони здоров'я та 

соціального захисту

Лист Щодо підтримання проекту із зауваженнями

створення 

комунального 

некомерційного 

підприємства

перший розгляд Розглянуто

7 27.09.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

інженерних мереж зовнішнього освітлення з 

обладнанням ПрАТ "ДБК-4

1 703,00 315 967,30

прийняття до 

комунальної 

власності майна

перший розгляд Перенесено

8 27.09.2017

Український науково-

практичний центр 

ендокринної хірургії, 

трансплантації 

ендокринних органів і 

тканин, Міністерство 

охорони здоров'я України

Лист
Щодо недопущення виселення хірургічного 

відділення Центру з орендованого приміщення
вул. Харківське шосе 121, корпус 1 1 937,23

недопущення 

виселення 

відділення з 

орендованного 

приміщення

повторний розгляд Перенесено

Розглядалось питання у 

протоколі № 59 - 

продовжено строк дії 

договору оренди до 

31.12.2017)

9 27.09.2017 Депутат КМР Пабат О.В
Проект рішення 

КМР

Про звернення

Київської міської ради до Верховної Ради України 

щодо скасування пайової

участі у розвитку інфраструктури населеного 

пункту;

Скасування 

пайової участі 
повторний розгляд Перенесено

Питання знято на засіданні 

Президії Київради від 

25.09.2017.

10 27.09.2017

Заступник 

голови

КМДА 

М. Поворо

зника

Заступник голови

КМДА М. Поворозник, 

Департамент транспортної 

інфраструктури

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект рішення 

КМР

Про безоплатну

передачу автомобілів спеціального призначення 

комунальної власності

територіальної громади міста Києва до 

комунальної власності територіальної

громади міста Чигирина Черкаської області.

передача 

автомобілів 

спецпризначенн

я

повторний розгляд Перенесено

Питання знято на засіданні 

Президії Київради від 

25.09.2017.

1 19.09.2017
Депутат КМР Антонєнко Л. 

В.
Лист

Про створення робочої групи по розробці порядку 

продажу об'єктів малої приватизації із 

застосуванням електронної торгової системи 

"ProZorro.Продажі"

створення 

робочої групи
перший розгляд Перенесено

1. Звернутись до Київського 

міського голови щодо 

ініціювання створення 

робочої групи по 

напрацюванню проекту 

рішення про порядок 

продажу об'єктів малої 

приватизації  із 

застосуванням електронної 

торгової системи 

"ProZorro.Продажі" 2. 

Звернутись до ПК Київської 

міської ради з питань 

регламенту та депутатської 

етики стосовно надання 

висновків та рекомендацій 

щодо можливості 

ініціювання процедури, яка 

передбачена частиною 11 

статті 30 Регламенту, лише 

одним суб`єктом подання 

без погодження з іншими 

співавторами проекту 

2 19.09.2017 Депутат КМР О.Петровець
Проект рішення 

КМР

Про повернення до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва нежитлового 

приміщення (дошкільного навчального закладу 

№220) по вулиці Плеханова, 6а в Дніпровському 

районі м.Києва

Вул. плеханова 6А

повернення до 

комунальної 

власності 

приміщення

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань охорони здоров'я та 

соціального захисту– підтримала 

проект рішення.

Постійною комісією Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримано 

проект рішення.

повторний розгляд Перенесено

1. Перенести розгляд 

питання та запросити 

представника ТОВ 

"КРИСТАЛ ЕДЮКЕЙШЕН 

ГРУП" для надання 

роз’яснень щодо подальших 

намірів використання 

нежитлових приміщень 

дошкільного навчального 

закладу №220 на вулиці 

Плеханова, 6а  

Дніпровському районі 

м.Києва. 2. Направити до 

управління правового 

забезпечення діяльності 

Київської міської ради 

проект рішення Київської 

міської ради "Про 

повернення до комунальної 

власності територіальної 

громади міста Києва 

нежитлового приміщення 

(дошкільного навчального 

закладу №220) по вулиці 

Плеханова, 6а в 

Дніпровському районі 

м.Києва" з метою надання 

правового висновку щодо 

можливості скасування 

попереднього рішення 



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

3 19.09.2017 Міський голова В. Кличко
Проект рішення 

КМР

Про затвердження Концепції Статуту 

територіальної громади міста Києва
просп. Юрія Гагаріна, 16 63,07

затвердження 

концепції 

статуту

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

перший розгляд
Погоджено із 

зауваженнями

із зауваженнями до пункту 

11.3 проекту в частині 

уточнення Реєстру обліку 

об’єктів комунальної 

власності територіальної 

громади міста в якому буде 

здійснюватися загальний 

порядок обліку реєстру 

майна комунальної 

власності, а саме зазначити: 

програмний продукт: 

"Автоматизована система 

обліку об’єктів 

комунального майна 

укладання, зміни, 

припинення і обліку 

правочинів майна 

територіальної громади 

міста Києва",  яка є окремим 

модулем, відповідно до  

Комплексної міської 

цільової програми 

«Електронна столиця».

4 19.09.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Заступник голови КМДА М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності м. 

Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про надання дозволу на списання шляхом 

продажу та ліквідації транспортних засобів

списання 

автотранспортн

их засобів

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

повторний розгляд Погоджено

Постійна комісія Київської 

міської ради з питань 

охорони здоров'я та 

соціального захисту – не 

надала висновок в 

установленому Регламентом 

порядку про результат 

розгляду проекту рішення.

Постійна комісія Київської 

міської ради з питань 

бюджету та соціально-

економічного розвитку – 

підтримано проект рішення 

(протокол №25/87 від 

04.09.2017).

5 19.09.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

заступника голови КМДА 

М. Поворозника. 

Департамент транспортної 

інфраструктури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)  

Проект рішення 

КМР

Про надання згоди на безоплатні прийняття та 

передачу основних засобів(прийняття та передача 

тролейбусів, до комунальної власності 

територіальної громади міста Біла Церква Київської 

обл.)

передача 

основних 

засобів

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

повторний розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

Постійна комісія Київської 

міської ради з питань 

транспорту, зв'язку та 

реклами  – не надала 

висновок в установленому 

Регламентом порядку про 

результат розгляду проекту 

рішення.

Постійна комісія Київської 

міської ради з питань 

бюджету та соціально-

економічного розвитку - 

підтримано проект рішення 

(протокол №25/87 від 

04.09.2017).



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

6 19.09.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

 Голова КМДА 

Г.Старостенко, Дарницька 

районна в місті Києві 

державна адміністрація

Проект рішення 

КМР

Про створення комунального позашкільного 

навчального закладу "Центр позашкільної освіти 

Дарницького району

вул. Вакуленчука 1

Створення 

комунального 

навчального 

закладу

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

перший розгляд
Погоджено із 

зауваженнями

 п. 3.2. викласти у такій 

редакції: Затвердити статут 

комунального 

позашкільного навчального 

закладу «Центр 

позашкільної освіти 

Дарницького району» за 

погодженням з постійною 

комісією Київської міської 

ради  питань власності.».

 2. Доручити Дарницькій 

РДА відзвітувати  перед 

постійною комісією про 

виконання рішення 

Київради від 12.12.2016 

№577/1581 «Про передачу в 

оренду нерухомого майна 

комунальної власності 

територіальної громади 

міста Києва єдиному 

претенденту на право 

оренди» (Дитяча 

громадська організація 

"Футбольний клуб імені 

Льва Яшина", вул. 

Вакуленчука, 1)

7 19.09.2017

Заступник голови КМДА М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності м. 

Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва без проведення конкурсу

просп. Перемоги, 38, літ. А 239,80

передача в 

оренду 

приміщень без 

конкурсу

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

повторний розгляд Перенесено

Перенести. Рекомендувати 

потенційному орендарю - 

ГО "Український конгрес" 

здійснити заходи щодо 

розкриття інформації  на 

відповідному веб-сайті про 

діяльність  громадської 

організації відповідно до 

вимог  проекту рішення 

Київради «Про внесення 

змін до рішення Київської 

міської ради від 21.04.2015 

року №415/1280 «Про 

затвердження Положення 

про оренду майна 

територіальної громади 

міста Києва»

8 19.09.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Депутати КМР, членів 

фракції "Об'єднання 

Самопоміч" О.Пензеник, 

Н.Манойленко, 

Г.Сандалова, Ю.Лобан, 

Ю.Вахеля

Проект рішення 

КМР

Про деякі заходи щодо організації функціонування 

дитячої кімнати для тимчасового перебування 

дітей в адміністративному будинку Київської 

міської ради

вул. Хрещатик, 36

орзанізація 

дитячої кімнати 

в КМДА

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 23.06.2017 

протокол 20/82.

повторний розгляд Погоджено

Повторно підтримати 

проект рішення та відхилити 

правовий висновок 

управління правового 

забезпечення діяльності 

Київської міської ради.

9 19.09.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Заступник голови КМДА М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності м. 

Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Шевченківської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації

Проект рішення 

КМР

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 

нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

 вул. Б.Хмельницького, 68-Б 4 240,53

передача в 

оренду 

приміщень без 

конкурсу

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82.

повторний розгляд Погоджено

Повторно підтримати 

проект рішення та відхилити 

правовий висновок 

управління правового 

забезпечення діяльності 

Київської міської ради.

10 19.09.2017

перший 

заступник 

голови 

Київської 

міської 

державної 

адміністра

ції Г.Пліс

постійна комісія Київської 

міської ради з питань 

житлово-комунального 

господарства та паливно-

енергетичного комплексу 

Лист

Про погодження пропозиції виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) передати в концесію за результатами 

проведення концесійного конкурсу майно 

енергетичного комплексу майно енергетичного 

комплексу територіальної громади м.Києва

передача в 

концесію майна
повторний розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

11 19.09.2017

заступник 

голови 

КМДА 

О.Спасибко

постійна комісія Київської 

міської ради з питань 

житлово-комунального 

господарства та паливно-

енергетичного комплексу 

Департамента будівництва 

та житлового забезпечення 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист

 Про внесення змін у додаток до рішення Київської 

міської ради від 24 травня 2012 року № 596/7933 

"Про приватизацію жилих приміщень у 

гуртожитках м.Києва"

вул. Деревлянська, 18

приватизація 

приміщень у 

гуртожитках

повторний розгляд
Погоджено із 

зауваженнями

Підтримати  зауваження 

постійної комісії Київської 

міської ради з питань 

житлово-комунального 

господарства та паливно-

енергетичного комплексу та 

доповнити проект 

гуртожитком на 

вул.Деревлянській, 18



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

12 19.09.2017
Депутат КМР Антонєнко Л. 

В.

Правовий 

висновок

Про запровадження та безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва програмного комплексу "VlasCom".

запровадження 

VlasCom

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань освіти, науки, сім'ї, 

молоді та спорту  – розгляд на 

засіданні комісії 05.06.2019.

перший розгляд Перенесено

Доручити суб’єкту подання 

доопрацювати проект 

рішення Київради 

відповідно до правового 

висновку Управління 

правого забезпечення 

діяльності Київської міської 

ради та  пропозицій 

Департаменту інформаційно-

комунікаційних технологій 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) та 

Департаменту комунальної 

власності м.Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) і подати 

його на розгляд Постійної 

комісії Київради з питань 

власності на її найближчому 

засіданні.

12.1 19.09.2017
Депутат КМР Антонєнко Л. 

В.

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про запровадження та безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва програмного комплексу "VlasCom".

запровадження 

VlasCom
перший розгляд Перенесено

13 19.09.2017

Деснянська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

Проект 

розпорядження
08/12019

Про внесення змін у додаток 3 до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 10 

грудня 2010 року № 1112 "Про питання організації 

управління районами в місті Києві"

організація 

управління 

районами

повторний розгляд Погоджено

14 19.09.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

теплових мереж КП "Житлоінвестбуд-УКБ

Тепломережа ТК 610/26-4 до 

зовнішньої стінки житлового 

будинку  на вул. Урлівській, 23-В ( 

буд. 4); Тепломережа ТК 610/26-5 

до зовнішньої стінки житлового 

будинку на вул. Урлівській, 23-Г ( 

буд. 5); Тепломережа ТК 610/26-3 

до ТК 610/26-5

293, 94 960 465,00

прийняття до 

комунальної 

власності 

теплових мереж

перший розгляд Погоджено

15 19.09.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва зовнішніх 

мереж дощової каналізації ТОВ "СЕРВІС-ТЕХНОБУД"

К2 по вул. Ковпака від К2-2(р.з.) до 

К2-8(існ.)
170.5 2 494,25

прийняття до 

комунальної 

властності 

мереж дощової 

каналізації

перший розгляд Погоджено

16 19.09.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про зарахування майна до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

прийняття до 

комунальної 

власності майна

перший розгляд Погоджено

17 19.09.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про зарахування до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва інженерних 

мереж зовнішнього освітлення з обладнанням КП 

"Житлоінвестбуд-УКБ" 

вул. Оноре де Бальзака, 4-Б 37 526,00

прийняття до 

комунальної 

власності 

інженерних 

мереж

перший розгляд Погоджено

18 19.09.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішніх газопровідних мереж з обладнанням 

товариства з обмеженою відповідальністю 

"СТРОНСІС"

1 030 144,50

прийняття до 

комунальної 

власності 

газопровідних 

мереж

перший розгляд Погоджено

19 19.09.2017

 Департамент будівництва 

та житлового забезпечення 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)  

Проект 

розпорядження

Про зарахування до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва квартир

 вул. Акад. Туполєва, 20-д, кв. 22; 

вул. Акад. Туполєва, 20-д, кв. 19; 

просп. Героїв Сталінграду, 17-а кв. 

168

46,65;

прийняття до 

комунальної 

власності 

квартир

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань освіти, науки, сім'ї, 

молоді та спорту – погодила проект 

рішення на засіданні комісії 

14.06.2017

перший розгляд Перенесено

Доручити депутату Київради 

Г.Свириденко 

доопрацювати питання та 

надати висновки і 

пропозиції на чергове 

засідання комісії.

20 19.09.2017

Департамент будівництва 

та житлового забезпечення 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

нерухомого майна, яке належить окремим 

громадянам на праві приватної власності

вул. Сєченова 5, кв. 16 25,12

прийняття до 

комунальної 

власності майна

перший розгляд Погоджено

21 19.09.2017

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

квартир від Міністерства оборони України

вул. Алма-Атинська, 109-В; вул. 

Хорольська, 1-А; вул. Інженера 

Бородіна, 6-А

72,8; 72,8; 

90,5; 73,8; 

89,6;

прийняття до 

комунальної 

власності 

квартир

перший розгляд Погоджено

22 19.09.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

№08/230-

1677. 

Про зарахування до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 

теплолічильників (вузлів обліку теплової енергії), 

якими оснащені інженерні вводи в житлових 

будинках комунальної форми власності, житлово-

будівельних кооперативів та об'єднань 

співвласників багатоквартирних будинків

прийняття до 

комунальної 

власності 

теплолічильникі

в

повторний розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

Протокол № 61 від 

05.09.2017 -  перенесено 

розгляд питання.



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

23 19.09.2017

Шевченківська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

Проект 

розпорядження

Про внесення змін до Статуту комунального 

підприємства "Благоустрій Шевченківського 

району" 

внесення змін 

до статуту 
перший розгляд Погоджено

24 19.09.2017

КП "Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Печерського району 

м.Києва"

Лист

щодо неправомірних дій представників органу 

самоорганізації населення "Комітет мікрорайону 

"Лаврський" у користуванні нежитловими 

приміщеннями

вул. Цитадельна 7 158,80

питання 

правомірності 

користування 

приміщенням

повтоний розгляд Перенесено

Запросити на чергове 

засідання постійної комісії 

Київської міської ради з 

питань власності 

представника місцевої 

прокуратури №6 

Печерського району 

м.Києва з доповіддю щодо 

заходів, які були вчинені з 

метою захисту майна 

територіальної громади 

м.Києва.Манойленко Н.В.

25 19.09.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист

щодо заборгованості ТОВ "Діамед" з орендної 

плати за користування нежитловими 

приміщеннями

вул. Петра Запорожця 26 61,70
заборгованністз 

орендною плату
перший розгляд Перенесено

консенсусом присутніх 

членів комісії вирішено 

доручити Департаменту 

комунальної власності 

м.Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

проаналізувати 

аудиторський висновок 

інспекції внутрішнього 

аудиту Департаменту 

охорони здоров’я м.Києва в 

частині неправомірного 

застосування пункту 11 

рішення Київської міської 

ради від 21.04.2015 

№415/1280 до орендаря 

ТОВ "Діамед" за 

користування нежитловими 

приміщеннями на вул. 

Петра Запорожця, 26 та 

надати висновки і 

пропозиції щодо вирішення 

питання на наступне 

засідання комісії.

25.1 19.09.2017
Київська містка клінічна 

лікарня № 3 
Лист

08/231-

4704/ПР
23.11.16

щодо неналежного виконання ТОВ "Діамед" умов 

договору оренди нежитлових приміщень
вул. П.Запорожця, 26 61,70

неналежність 

виконання умов 

оренди

повторний розгляд Перенесено

26 19.09.2017

Київське міське 

об"єднання ВУТ "Просвіта" 

ім. Т.Шевченка

Лист 08/15926 

Про розгляд звернення Київського міського 

об’єднання ВУТ «Просвіта» ім. Т.Шевченка щодо 

продовження на пільгових умовах строку дії 

договору оренди нежитлового приміщення на 

просп. Голосіївському, 100/2 з метою збереження 

роботи ТОВ «Київський бібліотечний колектор» 

просп. Голосіївський, 100/2

щодо 

збереження 

ТОВ "Київський 

бібліотечний 

колектор"

перший розгляд Розглянуто

Створити робочу групу з 

опрацювання питання щодо 

продовження на пільгових 

умовах строку дії договору 

оренди нежитлового 

приміщення на просп. 

Голосіївському, 100/2  з 

метою збереження роботи 

ТОВ «Київський 

бібліотечний колектор» у 

складі:

- В.Сторожук;

- С.Артеменко;

- М.Конобас;

-  представник Голосіївської 

РДА.

1 12.09.2017

Депутати КМР 

Л.Антонєнко, 

Д.Калініченко, 

Г.Свириденко, М.Буділов, 

М.Конобас

Проект рішення 

КМР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 24.04.2015 №415/1280 "Про затвердження 

Положення про оренду майна територіальної 

громади міста Києва"

Внесення змін 

до Методики 

розрахунку 

орендної плати

Перший розгляд Перенесено

2 12.09.2017

заступник 

голови 

КМДА М. 

Поворозни

к

Заступник голови КМДА М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності м. 

Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 21 квітня 2015 року №415/1280 "Про 

затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва" за поданням , 

Департаменту комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київради (КМДА) 

Внесення змін 

до Положення 

про оренду 

майна та 

Методики 

розрахунку 

орендної плати

повторний розгляд Перенесено

3 12.09.2017
Депутат КМР Антонєнко Л. 

В.

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про розгляд порівняльної таблиці до проекту 

рішення про внесення змін до рішення Київської 

міської ради від 21 квітня 2015 року №415/1280 

"Про затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва

Внесення змін 

до Положення 

про оренду 

майна та 

Методики 

розрахунку 

орендної плати

Перший розгляд Перенесено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

4 12.09.2017

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

житлового будинку №7-В на вул. Михайла 

Максимовича з об"єктами теплопостачання 

Служби безпеки України

вул. М.Максимовича, 7-В 2122,3 12500291,09

Внесення змін 

до Положення 

про оренду 

майна та 

Методики 

розрахунку 

орендної плати

Перший розгляд Погоджено

1 05.09.2017

Подільська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Лист

Щодо доопрацювання зауважень управління 

правового забезпечення діяльності Київської 

міської ради від 22.06.2017 №08/230-1555 до 

проекту рішення Київської міської ради "Про дозвіл 

Подільській районній в місті Києві державній 

адміністрації на списання суми незавершених 

капітальних інвестицій по об'єкту "Проведення 

реконструкції Контрактової площі та реставрації 

будівель і споруд на вул. Петра Сагайдачного, 

спорудження пам'ятника Петру Могилі та 

відновлення комплексу Гесте та магістрату в 

Подільському районі"  

вул. П. Сагайдачного 19 998 000,00

Списання суми 

незавершених 

інвестицій

перший розгляд Погоджено

Повторно підтримати 

проект рішення Київради, 

враховуючи, що суб’єктом 

подання були усунені  

зауваження Управління 

правового забезпечення 

діяльності Київської міської 

ради.

2 05.09.2017

Перший 

заступник 

голови 

КМДА Г. 

Пліс

Перший заступник голови 

КМДА Г. Пліс, Департамент 

економіки та інвестицій, 

Департамент комунальної 

власності, Департамент 

житлово-комунальної 

інфраструктури

Проект рішення 

КМР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 31 березня 2016 року №255/255 "Про 

майнові питання, пов'язанні з будівництвом 

житлового кварталу з повним комплектом 

обслуговування на вул. Бакинській, 37-41 у 

Шевченківському районі

вул. Банківська 596,00

Виправлення 

помилки у 

рішенні 

Київради

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань охорони здоров'я та 

соціального захисту– підтримала 

проект рішення.

Постійною комісією Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримано 

проект рішення.

повторний розгляд Погоджено

3 05.09.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Заступник голови КМДА М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності м. 

Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про надання дозволу Київському університету 

імені Бориса Грінченка на знесення та списання 

будівлі

просп. Юрія Гагаріна, 16 63,07

знесення та 

списання 

гаражу

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

перший розгляд Погоджено

Постійною комісією 

Київської міської ради з 

питань бюджету та 

соціально-економічного 

розвитку – погодили проект 

рішення 

Постійною комісією 

Київської міської ради з 

питань освіти, науки, сім'ї, 

молоді та спорту – створена 

підготовча група на 

засіданні комісії від 

19.07.2017 

4 05.09.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Заступник голови КМДА М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності м. 

Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 21.04.2015 № 415/1280 "Про 

затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва

Положення про 

оренду

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

перший розгляд Перенесено
Перенести розгляд питання 

на окреме засідання комісії.

5 05.09.2017 Депутат КМР О. Петровець
Проект рішення 

КМР

Про звернення Київської міської ради до Верховної 

Ради України щодо забезпечення онлайн 

процедури проведення земельних торгів

внесення змін 

до земельного 

законодавства

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

перший розгляд Перенесено

6 05.09.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Заступник голови КМДА М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності м. 

Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА), 

Шевченківська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

Проект рішення 

КМР

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 

нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

вул. Б. Хмельницького, 68 Б 54,90
оренда без 

конкурсу

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

повторний розгляд Перенесено

7 05.09.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про закріплення нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва за комунальним підприємством 

"Дирекція за капітального будівництва та 

реконструкції "Київбудреконструкція"

вул. Б.Хмельницького, 51 літер Б 530 942,22

Передача на 

баланс 

приміщення

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

перший розгляд Погоджено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

8 05.09.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

теплових мереж ОК "ЖБК "МАГНІТ"

вул. Ямська 52-52а 274,91 1 498 900,00

прийняття до 

комунальної 

власності 

теплових мереж

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 23.06.2017 

протокол 20/82.

перший розгляд Погоджено

9 05.09.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва зовнішніх 

каналізаційних мереж ТОВ "ФІРМА ДІБРОВА"

 просп. Валерія Лобановського від 

вул. Деміївської до просп. 

Голосіївського

331.28 2 912 569,17

прийняття до 

комунальної 

власності 

каналізаційних 

мереж

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82.

перший розгляд Погоджено

10 05.09.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішніх мереж дощової каналізації ПАТ "ЗЗБК 

ІМ.КОВАЛЬСЬКОЇ"

вул. Танкова 1 1147907.57

прийняття до 

комунальної 

власності мереж 

дощової 

каналізації

перший розгляд Погоджено

11 05.09.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

 Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

об'єкту теплопостачання ТИОВ "СЕРВІС-ТЕХНОБУД"

вул. Васильківська 8б 6 701 681,73

 прийняття до 

комунальної 

власності 

об'єкту 

теплопостачанн

я

перший розгляд Погоджено

12 05.09.2017

Комунальне підприємство 

"Шляхово-експлуатаційне 

управління по ремонту та 

утриманню автомобільних 

шляхів та споруд на них 

Подільського району"  

Проект 

розпорядження

Про передачу основних засобів комунальної 

власності територіальної громади міста Києва

вул. Набережно-Лугова, 6, корпус, 

1
326,40 290 686,54

передача 

засобів 

комунальної 

власності

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань освіти, науки, сім'ї, 

молоді та спорту  – розгляд на 

засіданні комісії 05.06.2019.

перший розгляд Погоджено

13 05.09.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва зовнішніх 

водопровідних мереж, споруд та обладнання на 

них ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ" 

вул.Кирило-мефодіївська від вул. Г. 

Тимофєєвої(В1-9/ПГ) до вул. 

Старокиївської(В1-12/ПГ існуючої 

реконструкції);   вул. Г. Тимофєєвої 

на ділянці від вул. Кирило-

Мефодїївської(В1-9/ПГ) до просп. 

Перемоги(В1-1)

388.58 3 100 285,00

прийняття до 

комунальної 

власності 

водопровідних 

мереж

повторний розгляд Погоджено

14 05.09.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
08/12019

Про зарахування до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 

теплолічильників (вузлів обліку теплової енергії), 

якими оснащені інженерні вводи в житлових 

будинках комунальної форми власності, житлово-

будівельних кооперативів та об'єднань 

співвласників багатоквартирних будинків

51 003 976,16

Зарахування до 

комунальної 

власності 

теплолічильникі

в

перший розгляд Перенесено

Протокол № 60 від 

08.08.2017 – питання знято з 

розгляду  при формуванні 

порядку денного.

15 05.09.2017
Депутат КМР Антонєнко Л. 

В.
Лист

Щодо приведення у відповідність до вимог 

чинного законодавства договорів оренди, 

укладених КП «Київський метрополітен» з 

суб’єктами господарювання для розміщення 

платіжних терміналів. 

Звернення щодо 

законності 

договорів 

оренди

перший розгляд Розглянуто

ВИРІШИЛИ: 1. Доручити КП 

"Київський метрополітен" 

здійснити організаційно-

правові заходи щодо 

припинення 

електропостачання та 

звільнення майна 

територіальної громади 

м.Києва від об’єктів, 

встановлених ТОВ 

«Київпейсервіс» та території 

КП «Київський 

метрополітен» за 

договором оренди №13-

УНД-09 від 27.08.2009 дія 

якого припинена з 

01.09.2017. 2. Доручити 

голові комісії Л.Антонєнку 

звернутися до управління 

правового забезпечення 

Київської міської ради щодо 

надання роз’яснень 

стосовно визначення 

сторони, яка повинна 

виступати позивачем від 

територіальної громади 

м.Києва з метою захисту 

інтересів територіальної 

громади м.Києва та 

розірвання договору оренди 

16 05.09.2017 ФОП Васильєв В.А. Лист
щодо факту недопуску до участі в аукціоні з 

продажу об’єкта приватизації – нежитлової будівлі
просп. Голосіївський, 107, літ "А" 41,80

недопуск до 

аукціону 
перший розгляд Перенесено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

17 05.09.2017

КП "Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду  Печерського 

району м.Києва"

Лист

щодо неправомірних дій представників органу 

самоорганізації населення "Комітет мікрорайону 

"Лаврський" у користуванні нежитловими 

приміщеннями

вул. Цитадельна, 7 144,10

повернення 

частини 

нежитлових 

приміщень 

школи №248

повторний розгляд Перенесено

Перенести розгляд питання 

та запросити представників 

органу самоорганізації 

населення "Комітет 

мікрорайону "Лаврський", 

депутата Київської міської 

ради Манойленко Н.В та 

представника районного 

управління національної 

поліції України в м.Києві.

18 05.09.2017
"Дитячий центр 

"Плекальня" 
Лист

щодо повторного розгляду питання про 

продовження строку дії договору оренди 

нежитлових приміщень та скасування пункту 59 

рішення комісії від 04.07.2017 протоколу № 56 

вул. Горького (Антоновича), 150-А 252,00
продовження 

строку оренди
повторний розгляд Розглянуто Інформацію взяти до відома

19 05.09.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист

Про передачу до сфери управління Головного 

управління Державної фіскальної служби у м. Києві 

нежилих приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 

 вул. Леваневського, 2 3 007,00

передача до 

фіскальної 

служби 

комунальної 

власності

перший розгляд Розглянуто

Доручити Департаменту 

комунальної власності м. 

Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

підготувати в установленому 

порядку проект рішення 

Київської міської ради щодо 

внесення змін до рішення 

Київської міської ради від 

28.07.2016 №890/890 "Про 

передачу до сфери 

управління Головного 

управління Державної 

фіскальної служби у м. Києві 

нежилих приміщень 

комунальної власності 

територіальної громади 

міста Києва на вул. 

Леванєвського, 2" в частині 

визначення терміну  

передачі нежилих 

приміщень на вул. 

Леванєвського, 2 до сфери 

управління Головного 

управління Державної 

фіскальної служби міста 

Києва, а саме: до 01.07.2020 

року. 

19.1 05.09.2017

Головного управління 

Державної фіскальної 

служби у м. Києві 

Лист

Продовження терміну оренди Державною 

фіскальною службою України комунального 

приміщення

 вул. Леваневського, 2 3 007,00

продовження 

терміну 

прийняття на 

баланс 

приміщення

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань освіти, науки, сім'ї, 

молоді та спорту – погодила проект 

рішення на засіданні комісії 

14.06.2017

перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

20 05.09.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист

Щодо передачі у державну власність до сфери 

управління Фонду державного майна Україні 

будівлі для розміщення Регіонального відділення 

Фонду державного майна України

 пров. Горської (Ч.Бєлінського), 6 1 153,00

передача 

об'єктів з 

комунальної 

власності в 

державну

перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

21 05.09.2017
Регіональне відділення 

ФДМУ по м.Києву 
Лист

щодо подальшого використання об'єкта 

(незавершеного будівництва комунальної 

власності) 

вул. Братиславській, 21
продовження 

строку оренди
перший розгляд Розглянуто

Доручити Департаменту 

комунальної власності м. 

Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА) здійснити 

організаційно-правові дії 

щодо підготовки 

розпорядження про 

закріплення об'єкта на вул. 

Братиславській, 21 

(незавершеного 

будівництва комунальної 

власності) за відповідним 

суб’єктом господарювання.

22 05.09.2017
гр. В.Графов та 

Н.Кривушенко 
Лист

№08/230-

1677. 

щодо першочергового права викупу нежитлових 

приміщень в будинку
просп. Леся Курбаса, 4, кв. 126

першочергове 

придбання
перший розгляд Розглянуто

Враховуючи, що у бюджеті 

міста Києва на 2017 рік не 

передбачено коштів на 

придбання 38/100 часток 

квартири №126 в будинку 

на просп. Леся Курбаса, 4 

відмовитись від 

переважного права на  їх 

придбання.

22.1. 05.09.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист
щодо першочергового права викупу нежитлових 

приміщень в будинку
просп. Леся Курбаса, 4, кв. 126

першочергове 

придбання
перший розгляд Розглянуто



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

23 05.09.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист
щодо першочергового права придбання 

нежитлових приміщень 
 вул. Терещенківська, 17, літ. "В" 164,20

першочергове 

придбання
перший розгляд Розглянуто

Враховуючи, що у бюджеті 

міста Києва на 2017 рік не 

передбачено коштів на 

придбання 38/100 часток 

квартири №126 в будинку 

на просп. Леся Курбаса, 4 

відмовитись від 

переважного права на  їх 

придбання.

24 05.09.2017 Депутат КМР В.Васильчук 
Депутатське 

звернення

Щодо аналізу використання об'єктів комунальної 

власності ветеранськими організаціями та 

недопущення нецільового використання 

бюджетних коштів

5 429,60

аналіз 

використання 

комунальної 

власності

перший розгляд Розглянуто

1. Доручити депутатам 

Київської міської ради 

В.Васильчуку та 

Л.Антонєнку:

- звернутись з депутатським 

зверненням до 

орендодавців майна, що 

перебуває у комунальній 

власності територіальної  

громади міста Києва  

здійснити заходи 

ретельного аналізу 

використання об’єктів 

комунальної власності  

громадськими та 

благодійними 

ветеранськими 

організаціями, в тому числі 

організаціями ветеранів 

осіб-учасників АТО із 

орендною платою 1,00 грн 

на рік та за результатами 

надати на розгляд комісії 

зведений реєстр таких 

об’єктів із зазначенням 

заходів реагування 

орендодавців та 

балансоутримувачів 

комунального майна у разі 

виявлення порушень;

25 05.09.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист
08/231-

4704/ПР
23.11.16

 Щодо передачі з комунальної у державну 

власність об'єктів нерухомості
просп. Глушкова, 1 

передача з 

комунальної 

власності у 

державну

перший розгляд Розглянуто

Визнати недоцільною 

передачу з комунальної у 

державну власність об'єктів 

нерухомості, що 

розташовані на просп. 

Глушкова, 1 (кафе "Ясени", 

кафе "Російський чай", 

адмінбудинок, незавершене 

будівництвом кафе на 50 

місць).

26 05.09.2017
Київський міський голова 

Віталій Кличко 
Лист

08/231-

4703/ПР
23.11.16

щодо визначення Головному територіальному 

управлінню юстиції у місті Києві орендної ставки у 

розмірі 0,1% за користування нежилими 

приміщеннями територіальної громади міста Києва

Списання суми 

незавершених 

капітальних 

інвестицій

перший розгляд Розглянуто

Доручити орендодавцям 

комунального майна 

опрацювати звернення 

Головного територіального 

управління юстиції у місті 

Києві  та за результатами 

підготувати на розгляд 

комісії пропозиції 

відповідно до Правил 

формування порядку 

денного постійної комісії 

Київської міської ради з 

питань власності.

26.1 05.09.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист
08/231-

4703/ПР
23.11.16

щодо встановлення Головному територіальному 

управлінню юстиції у місті Києві орендної ставки у 

розмірі 0,1% за користування нежилими 

приміщеннями територіальної громади міста Києва

Списання суми 

незавершених 

капітальних 

інвестицій

перший розгляд Розглянуто

27 05.09.2017 Депутат КМР А.Странніков
Проект рішення 

КМР

08/231-

1843/ПР
10.08.17

Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва нежилого будинку на вул. 

Березняківській, 26-а

вул. Березняківська, 26-а

прийняття до 

комунальної 

власності

перший розгляд Погоджено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

28 05.09.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист 08/15117 04.09.17

щодо укладання договору оренди безпосередньо з 

ТОВ "Торговельно-комерційна фірма "Межигір'я", 

без участі балансоутримувача із перерахуванням 

100% орендної плати до бюджету міста Києва

Андріївський узвіз, 13-Б 132,00

укладання 

договору 

оренди 

безпосередньо 

з орендодавцем  

майна

перший розгляд Розглянуто

Доручити Департаменту  

комунальної власності м. 

Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА) укласти 

договір  оренди 

безпосередньо з ТОВ 

"Торговельно-комерційна 

фірма "Межигір'я", без 

участі балансоутримувача із 

перерахуванням 100% 

орендної плати до бюджету 

міста Києва.

29 05.09.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Шевченківська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація 

Проект рішення 

КМР

08/231-

1952/ПР
01.09.17

Про створення комунального підприємства 

"Спортивний комплекс Старт
Шолуденко, 26-28/4

створення 

комунального 

підприємства

перший розгляд Погоджено

1 08.08.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

062/06/03-

7202
19.07.17

Про розгляд проекту розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (КМДА) "Про 

прийняття до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва зовнішніх водопровідних 

мереж, споруд та обладнання на них ТОВ 

"БУДІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ"

388,58 3 100 285,00

прийняття до 

комунальної 

власності мереж 

повторний розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

2 08.08.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

062/06/52-

7333

Про розгляд проекту розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (КМДА) "Про 

зарахування до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва майна"

вул. Дорогожицька, 7 2 595,90

Зарахування до 

комунальної 

власності майна 

перший розгляд Погоджено

3 08.08.2017

Деснянська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

Проект 

розпорядження
08/10462 

щодо розгляду проекту розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 

"Про внесення змін у додаток 3 до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 10 

грудня 2010 року № 1112 "Про питання організації 

управління районами в місті Києві"

Внесення змін у 

розпорядження 

КМДА

Протокол № 59 від 01.08.2017 - 

питання не розглянуто та перенесено.
повторний розгляд Перенесено

Перенести розгляд питання 

та Рекомендувати  

Деснянській РДА для 

повторного розгляду  на 

засіданні комісії надати 

концепцію розвитку об’єкта.

 2. Запросити на  чергове 

засідання комісії 

представників Деснянської 

РДА, управління освіти 

Деснянської РДА,  

Департаменту освіти, 

молоді та спорту.

4 08.08.2017 ПНЗ "ТЕРРА" Лист 08/12375 

Про розгляд звернення директора ПНЗ "ТЕРРА" 

щодо обмеження доступу до нежитлових 

приміщень на вул.Липській, 16 літ. А для 

проведення незалежної оцінки потенційним 

орендарем

 вул.Липській, 16 літ. А

щодо 

обмеження 

доступу до 

нежитлових 

приміщень

перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

5 08.08.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист 08/12573 

Про розгляд листа Департаменту комунальної 

власності м. Києва виконавчого органу Київради 

(КМДА) щодо доцільності передачі з комунальної 

власності територіальної громади м.Києва у 

державну власність до сфери управління 

Міністерства оборони України нежитлових 

приміщень у жилому будинку на вул. Генерала 

Алмазова (Кутузова), 14 

вул. Генерала Алмазова (Кутузова), 

14.

щодо передачі з 

комунальної 

власності до 

державної 

власності 

нежитлових 

приміщень

перший розгляд Розглянуто

Визнати недоцільною 

передачу з комунальної 

власності територіальної 

громади м.Києва у 

державну власність до 

сфери управління 

Міністерства оборони 

України нежитлових 

приміщень у жилому 

будинку на вул. Генерала 

Алмазова (Кутузова), 14.

6 08.08.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист 08/12648 

Про розгляд листа Департаменту комунальної 

власності м. Києва виконавчого органу Київради 

(КМДА) щодо передачі з комунальної у державну 

власність об'єктів нерухомості, що розташовані на 

просп. Глушкова, 1 (кафе "Ясени", кафе "Російський 

чай", адмінбудинок, незавершене будівництвом 

кафе на 50 місць) 

просп. Глушкова, 1

щодо передачі з 

комунальної 

власності до 

державної 

власності 

нежитлових 

приміщень

перший розгляд Знято з розгляду

7 08.08.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист
062/05/14-

7422 

Про розгляд листа Департаменту комунальної 

власності м. Києва виконавчого органу Київради 

(КМДА) щодо внесення змін до договору оренди 

нежитлових приміщень на вул. Кондратюка, 8, в 

частині заміни орендаря (підприємство об'єднання 

громадян "Інваліди фонду Святого Пантелеймона 

Цілителя" на ТОВ "8 200")

 вул. Кондратюка, 8

 щодо внесення 

змін до 

договору 

оренди 

нежитлових 

приміщень в 

частині зміни 

орендаря

перший розгляд Розглянуто

Погодити внесення змін до 

договору оренди 

нежитлових приміщень на 

вул. Кондратюка, 8, в 

частині заміни орендаря -  

Підприємство об'єднання 

громадян "Інваліди фонду 

Святого Пантелеймона 

Цілителя" на ТОВ "8 200".

8 08.08.2017  ФОП Парфьонової О.І. Лист 08/П-7141 

Про розгляд заяви ФОП Парфьонової О.І. щодо 

включення нежитлових приміщень на вул. І.Пулюя, 

5, літ. "А" до переліку об'єктів, що підлягають 

приватизації шляхом викупу орендарем

вул. І.Пулюя, 5, літ. "А

щодо 

приватизації 

нежитлових 

приміщень

перший розгляд Розглянуто

рекомендовано 

Департаменту комунальної 

власності м.Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

опрацювати заяви 



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

9 08.08.2017 ТОВ «Водолій-П» Лист 08/12412 

Про розгляд заяви ТОВ «Водолій-П» щодо 

включення нежитлових приміщень на вул. Освіти, 

22/8 до переліку об'єктів, що підлягають 

приватизації шляхом викупу орендарем 

 вул. Освіти, 22/8

щодо 

приватизації 

нежитлових 

приміщень

перший розгляд Розглянуто

рекомендовано 

Департаменту комунальної 

власності м.Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

опрацювати заяви 

10 08.08.2017

Перший 

заступник 

голови 

КМДА Г. 

Пліс

Перший заступник голови 

КМДА Г. Пліс, Департамент 

економіки та інвестицій, 

Департамент комунальної 

власності, Департамент 

житлово-комунальної 

інфраструктури

Проект рішення 

КМР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 31 березня 2016 року №255/255 "Про 

майнові питання, пов'язанні з будівництвом 

житлового кварталу з повним комплектом 

обслуговування на вул. Бакинській, 37-41 у 

Шевченківському районі

вул. Банківська 596,00

Виправлення 

помилки у 

рішенні 

Київради

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань охорони здоров'я та 

соціального захисту– підтримала 

проект рішення.

Постійною комісією Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримано 

проект рішення.

перший розгляд Перенесено

11 08.08.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Заступник голови КМДА М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності м. 

Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

08/231-

1725/ПР

Про демонтаж та списання основного засобу, який 

належить до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва" (водопровідна мережа на 

вул. Семашка)

248,00 0,00

Списання 

основних 

засобів

перший розгляд Погоджено

12 08.08.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Заступник голови КМДА М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності м. 

Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА),  

Департамент будівництва 

та житлового забезпечення 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект рішення 

КМР

08/231-

1745/ПР
31.07.17

Про внесення змін до додатка до рішення Киїської 

міської ради від 24 вересня 2015 року №43/1946 

"Про укладання договорів міни квартир (житлових 

приміщень) з фізичними особами" (відселення 

мешканців із будинку на вул. Гоголівській, 32 у 

будинок на вул. Борщагівській, 10, кв. 175

Внесення змін 

до рішення 

Київської 

міської ради

перший розгляд Погоджено

13 08.08.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Правовий 

висновок

08/231-

1509/ПР

 Про надання дозволу Управлінню освіти 

Солом'янської районної в місті Києві державної 

адміністрації на знесення та списання основних 

засобів" (Басейн наливний, будівля бойлерної) 

 списання 

основних 

засобів

перший розгляд Перенесено
правовий висновок від 

27.07.2017 №08/230-1829

14 08.08.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Правовий 

висновок

08/231-

1451/ПР

Про надання дозволу комунальному підприємству 

Київської міської ради "Телекомпанія "Київ" на 

списання шляхом ліквідації транспортних засобів  

списання 

шляхом 

ліквідації 

транспортних 

засобів

перший розгляд Перенесено

правовий висновком 

управління правового 

забезпечення діяльності 

Київської міської ради від 

27.07.2017 №08/230-1828. 

15 08.08.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
08/13240 

"Про зарахування до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 

теплолічильників (вузлів обліку теплової енергії), 

якими оснащені інженерні вводи в житлових 

будинках комунальної форми власності, житлово-

будівельних кооперативів та об'єднань 

співвласників багатоквартирних будинків"

Зарахування до 

комунальної 

власності 

теплолічильникі

в

перший розгляд Знято з розгляду

16 08.08.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

062/06/03-

7336 

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішніх водопровідних, каналізаційних мереж, 

споруд та обладнання на них КП "Житлоінвестбуд-

УКБ" 

2 979,65 5 673 021,00

безоплатне 

прийняття 

мереж

перший розгляд Погоджено

17 08.08.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

062/06/03-

7558 

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

об'єкта теплопостачання з обладнанням товариства 

з обмеженою відповідальністю "КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ" 

(вих. №062/06/03-7558 від 27.07.2017, копії 

документів). 

101 870,00

безоплатне 

прийняття 

об"єкта

перший розгляд Погоджено

18 08.08.2017
 Заступник голови КМДА 

Г.Старостенко
Лист 08/21321

Про виконання протокольного доручення 

(протокол №38) від 17.01.2017 щодо врахування 

рекомендацій комісії до проекту рішення Київської 

міської ради "Про вихід Деснянської районної у 

місті Києві ради зі складу учасників Приватного 

вищого навчального закладу "Деснянський 

економіко-правовий коледж при Міжрегіональній 

Академії управління персоналом"

щодо 

врахування 

пропозицій 

комісії

перший розгляд Розглянуто

Повідомити Деснянську РДА  

та Департамент комунальної 

власності  м.Києва про те, 

що постійною комісією з 

питань власності на 

засіданні  20.07.2017 

(протокол №58,  п.16) 

підтримано проект рішення 

Київради за поданням 

депутата Київради  Ю.Зубка 

«Про питання повернення 

частини нежитлових 

приміщень школи І-ІІІ 

ступенів №248 

Деснянського району міста 

Києва» (доручення від 

05.07.2017 №08/231-

1583/ПР)  з редакційними 

правками  постійної комісії 

Київради з питань освіти, 

науки, сім’ї, молоді та 

спорту.



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

19 08.08.2017
Депутат Київської міської 

ради В.Васильчук
Лист 08/13102

Про розгляд депутатського звернення В.Васильчука 

щодо аналізу використання об'єктів комунальної 

власності ветеранськими організаціями та 

недопущення нецільового використання 

бюджетних коштів

щодо 

використання 

об"єктів 

комунальної 

власності 

ветеранськими 

організаціями

перший розгляд Перенесено

Направити депутатське 

звернення В.Васильчука до 

орендодавців комунального 

майна з метою 

опрацювання та 

відповідного реагування.

20 08.08.2017 Оболонська РДА Лист

Про розгляд листа Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації щодо виконання 

протокольного доручення від 26.05.2017 пунктів 3-

4 протокол №51, а саме:

- щодо підготовки договорів оренди - ГО "Центр 

реабілітації інвалідів - спинальників "Відродження 

АРС", проспект Мінський, 10-Б; підприємство 

об'єднання громадян "Перспектива" Всеукраїнської 

ГО "Асоціація інвалідів - спинальників України", 

проспект Мінський, 10-Б; 

- щодо надання пропозицій стосовно вільних 

приміщень, які в подальшому можуть бути 

передані громадським організаціям. 

- щодо надання інформації про забезпечення 

мешканців району дошкільними навчальними 

закладами.

щодо виконання 

протокольного 

доручення 

комісії власності

Перенесено

1. Перенести розгляд 

питання. 2. Доручити 

Оболонській районній в 

місті Києві державній 

адміністрації звернутись до 

ГО "Центр реабілітації 

інвалідів - спинальників 

"Відродження АРС" та 

підприємства об'єднання 

громадян "Перспектива" 

Всеукраїнської ГО "Асоціація 

інвалідів - спинальників 

України" надати технічні 

завдання та орієнтовні 

площі нежитлових 

приміщень, які в 

подальшому можуть бути 

передані громадським 

організаціям. 

21 08.08.2017

Департамент Департамент 

комунальної власності м. 

Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА)  

Лист 8/13342

Про розгляд листа Департаменту комунальної 

власності м. Києва виконавчого органу Київради 

(КМДА) щодо визначення ГУ Національної поліції у 

м.Києві орендної ставки у розмірі 0,5% за 

користування нежитловими приміщеннями згідно з 

додатком до листа 

76 приміщень

визначення 

пільгової 

орендної ставки

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

22 08.08.2017
ТОВ "Дитячий центр 

"Плекальня"
Лист 08/13110

Про розгляд листа ТОВ "Дитячий центр 

"Плекальня" щодо повторного розгляду питання 

про продовження строку дії договору оренди 

нежитлових приміщень на вул. Горького 

(Антоновича), 150-А та скасування пункту 59 

рішення комісії від 04.07.2017 протоколу № 56 

щодо 

повторного 

розгляду 

питання на 

засіданні ПК

Розглянуто

За результатами 

обговорення членами 

комісії  не досягнуто 

консенсусу щодо 

подальшого розгляду 

даного питання.

23 08.08.2017

Департамент Департамент 

комунальної власності м. 

Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА)  

Лист 8/13755

Про розгляд  звернення Департаменту комунальної 

власності м.Києва виконавчого органу Київради 

(КМДА)  щодо застосування п.11 рішення Київради 

від 21.04.2015 №415/1280 до договорів суборенди, 

укладених з ТОВ «Центр ІТ»  та ТОВ «Паровоззз» 

щодо 

застосування 

п.11 

Розглянуто

Застосувати пункт 11 

рішення Київради від 

21.04.2015 №415/1280 до 

договорів суборенди, 

укладених з ТОВ «Центр ІТ»  

та ТОВ «Паровоззз». 

24 08.08.2017

Департамент Департамент 

комунальної власності м. 

Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА)  

Проект 

розпорядження
08/12811

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва зовнішніх 

водопровідних та каналізаційних мереж товариства 

з обмеженою відповідальністю "МІГ-91" 

вул. Малика, 39-А 82,20 2 090 869,15

щодо прийняття 

до комунальної 

власності мереж

повторний розгляд Погоджено

1 01.08.2017

депутати Київради 

Г.Старостенко та 

О.Балицька

Проект рішення 

КМР

08/231-

1641/ПР

Про створення комунального закладу 

"Дошкільний навчальний заклад № 13 

Шевченківського району міста Києва" 

Бульварно-Кудрявська,29

створення 

комунального 

закладу

перший розгляд Погоджено

2 01.08.2017

Г.Старостенко, 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект рішення 

КМР

08/231-

1685/ПР

Про зміну типу та найменування спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату № 17 м. 

Києва на комунальний загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІ ступенів "Навчально-

реабілітаційний центр № 17" м.Києва"

Ушинського, 15
зміна типу 

найменування
 перший розгляд Погоджено

3 01.08.2017

Г.Старостенко, 

Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту 

виконавчого органу 

Київради, Шевченківська 

РДА 

Проект рішення 

КМР
№08/11216 23.06.2017

Про надання згоди на безоплатне прийняття 

до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва спортивного комплексу 

"Стадіон "Старт"

Шолуденка, 26-28/4

прийняття до 

КВТГмК 

спорткомплекс

у

перший розгляд Погоджено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

4 01.08.2017
Депутат Київради А. 

В.Сторожук
Лист 08/11223

Про розгляд звернення депутатів Київської 

міської ради В.Сторожука, С.Артеменка, 

М.Іщенка щодо заслуховування керівника ПАТ 

«Київенерго» на засіданні постійної комісії 

Київської міської ради з питань власності у 

зв’язку з прийняттям Київською міською радою 

рішення про припинення Угоди щодо реалізації 

проекту управління та реформування 

енергетичного комплексу міста Києва від 

27.09.2001, укладеної між Київської міською 

радою та енергопостачальною компанією 

«Київенерго» 

заслуховуванн

я керівника 

ПАТ 

"Київенерго"

повторний розгляд Розглянуто

5 01.08.2017 Депутат  Л.Антонєнко.
Проект рішення 

КМР

08/231-

1682/ПР

Про запровадження та безоплатне прийняття 

до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва програмного комплексу 

"VlasCom" за поданням депутата Київської 

міської ради Л.Антонєнка 

запровадженн

я програмного 

комплексу 

"VlasCom"

перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

6 01.08.2017

депутатів Київської 

міської ради 

Л.Антонєнка, 

Д.Калініченка, 

Г.Свириденко, 

М.Буділова, М.Конобаса 

Проект рішення 

КМР

08/231-

1658/ПР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 24.04.2015 № 415/1280 "Про 

затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва" 

зміни до 

Положення 
повторний розгляд Перенесено

7 01.08.2017

Перший заступник 

голови КМДА Г.Пліс, 

Департаменту економіки 

та інвестицій 

виконавчого органу 

Київради (КМДА

Проект рішення 

КМР

08/231-

1603/ПР

Про затвердження Положення про проведення 

інвестиційних конкурсів у місті Києві" 

затвердження 

Положення

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань освіти, науки, сім'ї, 

молоді та спорту – відхилила 

проект рішення на засіданні комісії 

від 14.06.2017 (протокол № 10, 

витяг з протоколу № 08/285-130 від 

23.06.2017).

повторний розгляд Погоджено

8 01.08.2017

Перший заступника 

голови КМДА Г. Пліс, 

Департаменту економіки 

та інвестицій 

виконавчого органу 

Київради (КМДА), 

Департаменту 

комунальної власності 

м. Києва виконавчого 

органу Київради (КМДА), 

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект рішення 

КМР

08/231-

1606/ПР

Про погодження пропозиції виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) передати в концесію 

за результатами проведення концесійного 

конкурсу майно енергетичного комплексу 

територіальної громади м.Києва" органу 

Київради (КМДА)

пропозиції 

консесійного 

конкурсу

перший розгляд
Погоджено із 

зауваженнями

пункт 2 проекту рішення  

після слів: «зазначеного у 

пункті 1 цього рішення» 

доповнити словами: 

«відповідно до статті 6 

Закону України «Про 

особливості передачі в 

оренду чи концесію 

об'єктів у сферах 

теплопостачання, 

водопостачання та 

водовідведення, що 

перебувають у 

комунальній власності»;

 - доповнити проект 

рішення пунктом 3  у 

такого змісту: «3. Взяти 

до відома, що  умови 

договору концесії 

погоджуються   рішенням 

Київської міської ради у 

встановленому 

законодавством України 

порядку».

9 01.08.2017

Депутати Київської 

міської ради, членів 

фракції "Об'єднання 

Самопоміч" О.Пинзеник, 

Н.Манойленко, 

Г.Сандалова, Ю.Лобан, 

Ю.Вахель) 

Проект рішення 

КМР

08/231-

1386/ПР

Про деякі заходи щодо організації 

функціонування дитячої кімнати для 

тимчасового перебування дітей в 

адміністративному будинку Київської міської 

ради

Хрещатик, 36

організація 

дитячої 

кімнати

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань охорони здоров'я та 

соціального захисту– підтримала 

проект рішення.

Постійною комісією Київської 

міської ради з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку – 

підтримано проект рішення.

повторний розгляд Погоджено

10 01.08.2017

Заступник голови КМДА 

М. Поворозника, 

Департаменту 

комунальної власності 

м. Києва виконавчого 

органу Київради (КМДА

Проект рішення 

КМР

08/231-

1386/ПР

Про надання дозволу Київському університету 

імені Бориса Грінченка на списання 

транспортних засобів, які належать до 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва"

0

списання 

трьох 

автомобілів

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань охорони здоров'я та 

соціального захисту 

–доопрацьовує проект рішення.

Постійною комісією Київської 

міської ради з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку – 

підтримано із рекомендаціями.

перший розгляд Погоджено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

11 01.08.2017

Заступник голови КМДА 

М. Поворозника, 

Департаменту 

комунальної власності 

м. Києва виконавчого 

органу Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР
№08/10245 08.06.2017

Про надання дозволу Олександрівській 

клінічній лікарні м.Києва на списання шляхом 

ліквідації томографа комп'ютерного 

"SOMATOM VOLUME ZOOM

0
списання 

томографу
перший розгляд Перенесено

Перенести розгляд 

питання до надання 

Департаментом охорони 

здоров’я інформації про 

встановлення нового 

томографу, який буде 

використовуватись для 

надання відповідної 

медичної послуги 

населенню.

12 01.08.2017

Депутати Київської 

міської ради 

Л.Антонєнка, Ю.Дідовця, 

О.Марченка, М.Іщенка, 

М.Буділова, 

А.Омельченка

Правовий 

висновок

08/231-

1477/ПР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 31 березня 2011 року № 100/5487 

"Про Програму приватизації комунального 

майна територіальної громади міста Києва

Внесення змін 

до програми 

приватизації

повторний розгляд Перенесено

повторний розгляд у 

зв’язку із правовим 

висновком управління 

правового забезпечення 

діяльності Київської 

міської ради від 

27.07.2017 №08/230-1836.

13 01.08.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

О.Спасибк

о

Заступник голови КМДА 

М. Поворозника, 

Департаменту 

комунальної власності 

м. Києва виконавчого 

органу Київради (КМДА)

Правовий 

висновок

08/231-

1056/ПР
23.11.16

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва без проведення конкурсу"

просп.Перемоги,38, літ.А         239,80   
правовий 

висновок
повторний розгляд Перенесено

правовий висновок 

управління правового 

забезпечення діяльності 

Київської міської ради від 

21.07.2017 №08/230-1783. 

14 01.08.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

О.Спасибк

о

за поданням заступника 

голови КМДА М. 

Поворозника, 

Департаменту 

комунальної власності 

Проект рішення 

КМР

08/231-

1620/ПР
14.07.17

Проект рішення Київської міської ради "Про 

передачу у безоплатне користування (позичку) 

громадській організації "Київ ІТ Кластер"  

нежилих приміщень у будівлі, яка належить до 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва" 

Архипенка,5      2 424,30   
передача у 

позичку
перший розгляд

Погоджено із 

зауваженнями

абзац 8 пункту 3.2 

проекту рішення викласти 

в редакції:

«-надати можливість КП 

«Київкінофільм» за 

попередньо узгодженим 

графіком безкоштовно 

використовувати 

приміщення кінозалу 

площею 735, 8 кв.м для 

проведення за профілем 

Центру до 5 заходів на 

місяць з тривалістю 

кожного до 4 годин».

15 01.08.2017

Департамент 

комунальної власності 

м. Києва

Проект 

розпорядження
08/12647 19.06.2017

проекту розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА) "Про прийняття 

до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва зовнішніх водопровідних 

мереж, споруд та обладнання на них ТОВ 

"БУДІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ"

Тимофеєвої 386 3252281
2 труби 3 

колодца

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань торгівлі, 

підприємництва та регуляторної 

політики – підтримала проект 

рішення

перший розгляд Перенесено

16 01.08.2017

Департамент 

комунальної власності 

м. Києва

Проект 

розпорядження
08/12645 19.06.2017

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішніх водопровідних мереж ПАТ "ЗЗБК ІМ. 

КОВАЛЬСЬКОЇ" 

Танкова,4-6 561 2568462

прийняття до 

КВ ТКмК 

мереж, 

колодязів

перший розгляд Погоджено

17 01.08.2017

Департамент 

комунальної власності 

м. Києва 

Проект 

розпорядження
08/12811 21.07.2017

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва зовнішніх 

водопровідних та каналізаційних мереж 

товариства з обмеженою відповідальністю 

"МІГ-91" 

Малишка,39-А 82 20908700

прийняття до 

КВ ТКмК 

мереж

перший розгляд Перенесено

Рекомендувати  ТОВ «Міг-

91» узгодити  питання 

щодо вартості об’єктів та  

процедури відшкодування 

пайової участі 

безпосередньо з 

виконавчим органом 

Київської міської ради.

18 01.08.2017

Департамент 

комунальної власності 

м. Києва виконавчого 

органу Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

062/06/52-

7333
21.07.2017

Про зарахування до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва майна" 

(Алея почесних поховань з окремим входом на 

території Державного історико-меморіального 

Лук'янівського заповідника, вул. Дорогожицька, 

7) 

Дорогожицька,7 2596

зарахування 

до КВ ТКмК  

майна Аплея 

почесних 

поховань

перший розгляд Перенесено

19 01.08.2017

Деснянської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації

Проект 

розпорядження
08/10462 13.06.2017

Про внесення змін у додаток 3 до 

розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 10 грудня 2010 року № 1112 

"Про питання організації управління районами 

в місті Києві"

внесення змін повторний розгляд Перенесено

http://kmr.gov.ua/uk/comisii/30
http://kmr.gov.ua/uk/comisii/30
http://kmr.gov.ua/uk/comisii/30
http://kmr.gov.ua/uk/comisii/30
http://kmr.gov.ua/uk/comisii/30


№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

20 01.08.2017

Подільська  районна в 

місті Києві державна 

адміністрація 

Проект 

розпорядження
08/12652 19.07.2017

Про унесення змін у додаток 1 до 

розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 02 вересня 2015 року № 815 

"Про безоплатне прийняття гуртожитку 

зовнішніх інженерних мереж публічного 

акціонерного товариства "Холдінгова компанія 

"Київміськбуд" до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва" 

Вішгородська, 23-А 3 940,60     2107805 внесення змін перший розгляд Погоджено

21 01.08.2017
 ПАТ "Київський річковий 

порт" 
Лист 08/12123

9-293 від 

07.07.2017;  

№ від

. Про розгляд листа ПАТ "Київський річковий 

порт" щодо права власності на гуртожиток на 

вул. Турівський, 12 та скасування рішення 

комісії від 23.06.2017 (протокол № 54) пункту 

149.3 (ч. ІV) (про продовження строку дії 

договору оренди Державній податковій 

інспекції у Подільському районі ГУ ДФС, 

вул.Турівська, 12 літ.А) 

Турівська, 12 3573,2

щодо права 

власності на 

гуртожиток на 

вул. 

Турівський, 12 

та скасування 

рішення комісії 

від 23.06.201

повторний розгляд Розглянуто

Доручити Подільській 

РДА провести службове 

розслідування щодо 

підстав подання на 

комісію документів 

стосовно продовження  

Державній податковій 

інспекції у Подільському 

районі Головного 

управління ДФС м.Києві 

строку дії договору 

оренди  на спірні 

нежитлові приміщення на  

вул. Турівській, 12,  літ.А. 

21.1 01.08.2017

Подільська  районна в 

місті Києві державна 

адміністрація 

Лист 08/11405 27.06.2017

Про розгляд листа Подільської районної в місті 

Києві державної адміністрації щодо визначення 

Подільській районній ГУ ДФС орендної ставки 

у розмірі 0,01% 

Турівська, 12 3573,2

визначення 

Подільській 

районній ГУ 

ДФС орендної 

ставки у 

розмірі 0,01%

повторний розгляд Розглянуто

Доручити Подільській 

РДА провести службове 

розслідування щодо 

підстав подання на 

комісію документів 

стосовно продовження  

Державній податковій 

інспекції у Подільському 

районі Головного 

управління ДФС м.Києві 

строку дії договору 

оренди  на спірні 

нежитлові приміщення на  

вул. Турівській, 12,  літ.А. 

22 01.08.2017 ПНЗ "ТЕРРА Лист 08/12375  13.07.2017

Про розгляд звернення директора ПНЗ 

"ТЕРРА" щодо обмеження доступу до 

нежитлових приміщень на вул.Липській, 16 літ. 

А для проведення незалежної оцінки 

потенційним орендарем. 

Липська, 16 66,37         

щодо 

обмеження 

доступу до 

нежитлових 

приміщень на 

вул.Липській, 

16 літ. А для 

проведення

перший розгляд Перенесено

23 01.08.2017

Департаменту 

комунальної власності 

м. Києва виконавчого 

органу Київради (КМДА

Лист 08/12323 13.07.2017

Про розгляд листа Департаменту комунальної 

власності м. Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА) щодо передачі ЖБК 

"Кримська оселя" об'єкта незавершеного 

будівництва (гуртожитку) на вул. Лісній, 66-г 

для забезпечення житлом внутрішньо 

переміщених осіб з АР Крим 

Лісна, 66-г

щодо передачі 

ЖБК 

"Кримська 

оселя" об'єкта 

незавершеного 

будівництва 

(гуртожитку) 

перший розгляд Розглянуто

Враховуючи інформацію 

Департаменту 

комунальної власності м. 

Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА) вважати  

недоцільною  передачу 

об'єкта незавершеного 

будівництва (гуртожитку) 

на вул. Лісній, 66-г 

житлово-будівельному 

кооперативу "Кримська 

оселя".

24 01.08.2017

Департамент 

комунальної власності 

м. Києва 

Лист 08/12573 18.07.2017

Про розгляд листа Департаменту комунальної 

власності м. Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА) щодо доцільності передачі з 

комунальної власності територіальної громади 

м.Києва у державну власність до сфери 

управління Міністерства оборони України 

нежитлових приміщень у жилому будинку на 

вул. Генерала Алмазова (Кутузова), 14 

 Алмазова (Кутузова), 14 1312,1

щодо 

доцільності 

передачі  

будинку на 

вул. Генерала 

Алмазова 

(Кутузова), 14 

перший розгляд Перенесено

25 01.08.2017

Департамент 

комунальної власності 

м. Києва  

Лист 08/12648 19.07.2017

Про розгляд листа Департаменту комунальної 

власності м. Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА) щодо передачі з комунальної 

у державну власність об'єктів нерухомості, що 

розташовані на просп. Глушкова, 1 (кафе 

"Ясени", кафе "Російський чай", адмінбудинок, 

незавершене будівництвом кафе на 50 місць) 

просп. Глушкова, 1

щодо передачі 

з комунальної 

у державну 

власність 

об'єктів 

нерухомості

перший розгляд Перенесено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

26 01.08.2017 ФОП Парфьонової О.І. Лист 08/П-7141 13.07.2017

Про розгляд заяви ФОП Парфьонової О.І. 

щодо включення нежитлових приміщень на 

вул. І.Пулюя, 5, літ. "А" до переліку об'єктів, що 

підлягають приватизації шляхом викупу 

орендарем 

Пулюя, 5 13

включення у 

перелік 

приватизації

перший розгляд Перенесено

27 01.08.2017 ТОВ «Водолій-П» Лист 08/П-7141 13.07.2017

Про розгляд заяви ТОВ «Водолій-П» щодо 

включення нежитлових приміщень на вул. 

Освіти, 22/8 до переліку об'єктів, що 

підлягають приватизації шляхом викупу 

орендарем 

Освіти, 22/8 96

включення у 

перелік 

приватизації

перший розгляд Перенесено

28 01.08.2017

Департамент 

комунальної власності 

м. Києва  

Лист
062/05/14-

7422
25.07.2017

Про розгляд листа Департаменту комунальної 

власності м. Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА) щодо внесення змін до 

договору оренди нежитлових приміщень на 

вул. Кондратюка, 8, в частині заміни орендаря 

(підприємство об'єднання громадян "Інваліди 

фонду Святого Пантелеймона Цілителя" на 

ТОВ "8 200"

Кондратька, 8 13,4
заміна сторони 

орендаря
перший розгляд Перенесено

29 01.08.2017

звернення депутата 

Київської міської ради 

Ю.Дідовця

Лист  08/12014  06.07.2017

Про розгляд звернення депутата Київської 

міської ради Ю.Дідовця щодо звернення 

батьків ЗНЗ "Міжнародна школа І-ІІІ ступенів 

"Меридіан"  про укладання на строк 15 років 

договору оренди нежитлових приміщень у 

пров. Квітневому, 5А, що перебуває на балансі 

Управління освіти Подільської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

пров. Квітневий, 5А

щодо 

довгостроковог

о укладання 

договору 

оренди

перший розгляд Перенесено

  Доручити Подільській 

РДА опрацювати питання 

та надати у комісію  

висновки і пропозиції 

щодо можливої передачі 

навчального закладу в 

довгострокову оренду.

  Рекомендувати  

орендарю - ЗНЗ 

«Міжнародна школа І-ІІІ 

ступенів «Меридіан» 

надати  орендодавцю та 

постійній комісії  

письмове зобов’язання 

щодо обсягу і строків 

відповідних інвестиційних 

зобов’язань та 

інформацію про джерела  

отримання коштів.

30 01.08.2017

Головного управління 

Пенсійного фонду 

України в м.Києві

Лист 08/12471 14.07.2017

Про розгляд листа Головного управління 

Пенсійного фонду України в м.Києві щодо 

визначення орендної ставки у розмірі 0,01% за 

користування нежитловими приміщеннями

вул. Корольова, 5а, вул. 

Керченська, 5а, пров. Західний, 

4, вул. Вербицького, 9, вул. 

Каштанова, 6, вул. Мініна, 4а, 

вул. Азербайджанська, 8, вул. 

Краківська, 20, вул. Озерна, 26а, 

вул. Вишгородська, 50б, вул. 

Крутий узвіз, 4, вул. 

Борисоглібська, 14, вул. 

Волоська, 36/38, вул. 

Світлицького, 28б, вул. 

Котовського, 33а, вул. 

Т.Шамрила, 19а  

визначення 

орендної 

ставки у 

розмірі 0,01% 

перший розгляд Перенесено

31 01.08.2017
Державної міграційної 

служби України
Лист 22549

Про розгляд доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради 

В.Прокопіва щодо листа Державної міграційної 

служби України про визначення орендної плати 

у розмірі 1,00 грн за користування 

нежитловими приміщеннями ГУ ДМС України в 

м. Києві

 просп. М.Бажана, 3А, вул. 

Пугачова, 17, вул. Єреванська, 

25, вул. Гната Юри, 9А, вул. 

Межигірська, 30Б, вул. 

Автозаводська, 25А, вул. 

Омеляновича-Павленка, 14/12

про 

визначення 

орендної 

плати у розмірі 

1,00 грн

перший розгляд Погоджено

32 01.08.2017

Департаменту 

транспортної 

інфраструктури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Лист
08/231-

917/ПР

Про розгляд звернення Департаменту 

транспортної інфраструктури виконавчого 

органу Київради (КМДА) щодо повторного 

розгляду проекту рішення Київради "Про 

безоплатну передачу автомобілів спеціального 

призначення комунальної власності 

територіальної громади міста Києва до 

комунальної власності територіальної громади 

міста Чигирина Черкаської області"

0

передача 

автомобілів 

Чигирину

повторний розгляд Погоджено

33 01.08.2017

Департаменту 

транспортної 

інфраструктури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект 

розпорядження
08/13307 31.07.2017

Про зарахування майна до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

та передачі його до сфери управління 

Подільської районної в місті Києві державної 

адміністрації» 

3623400

зарахування 

роторної 

парковки 

перший розгляд Погоджено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

34 01.08.2017

Департаменту 

транспортної 

інфраструктури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект 

розпорядження
08/13307 31.07.2017

Про  передачу основних засобів комунальної 

власності територіальної громади міста Києва» 
290686,54

інвестування 

орендарями у 

спопередача 

основних 

засобів

перший розгляд Погоджено

1 20.07.2017

КП 

"Київжитлоспецексплуатац

ія"

Лист
Щодо укладання охоронних договорів на нежилі 

приміщення на вул. О.Гончара, 33, літ. А 
О.Гончара вул., 33, літ. А 

укладання 

охоронних 

договорів

повторний розгляд Розглянуто

Протокол № 58 від 

20.07.2017 - доручено 

звернутись до Міністерства 

культури України щодо 

погодження охоронного 

договору  на нежилі 

приміщення на вул. 

О.Гончара, 33, літ. А. 

2 20.07.2017 Депутат КМР Ю. Сиротюк Лист
 щодо відмови від оренди нежитлового 

приміщення на вул. Гончара, 33 літ. А
О.Гончара вул., 33, літ. А 

 відмови від 

оренди

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань охорони здоров'я та 

соціального захисту– підтримала 

проект рішення.

Постійною комісією Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримано 

проект рішення.

перший розгляд Розглянуто

Протокол № 58 від 

20.07.2017 -доручено 

орендодавцю включити у 

перелік вільних нежитлові 

приміщення загальною 

площею 44, 40 кв.м на на 

вул. Гончара, 33 літ.А.

3 20.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про демонтаж та списання основних засобів, які 

належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва"

Пимоненкам вул.,Студентська вул., 

Глибочицька вул.

демонтаж та 

списання 

основних 

засобів

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

повторний розгляд Погоджено

Протокол № 58 від 

20.07.2017 - підтримано 

проект рішення Київради 

без зауважень.         

Протокол № 56, 57 – 

питання не розглянуто та 

перенесено.

4 20.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про демонтаж та списання основних засобів, які 

належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва" 

Златоустівська вул. 98 559,46

демонтаж та 

списання 

основних 

засобів

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

повторний розгляд Погоджено

5 20.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про демонтаж та списання основних засобів, які 

належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва" 

Різницька вул. 2 783,15

демонтаж та 

списання 

основних 

засобів

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

повторний розгляд Погоджено

6 20.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про демонтаж та списання основного засобу, який 

належить до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва"

Федорова вул. 335,48

демонтаж та 

списання 

основних 

засобів

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

повторний розгляд Погоджено

7 20.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про надання дозволу спеціалізованому 

водогосподарському комунальному підприємству 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

"Київводфонд" на знесення та списання основного 

засобу, який належить до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва"

129 036,98

знесення та 

списання 

основного 

засобу

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

повторний розгляд Погоджено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

8 20.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про надання дозволу комунальним 

підприємствам на списання шляхом продажу 

транспортних засобів" ( КП "Притулок для тварин", 

КП "Госпкомобслуговування")

списання 

шляхом 

продажу 

транспортних 

засобів, а КП 

"Притулок для 

тварин", 

шляхом 

аукціону 

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 23.06.2017 

протокол 20/82.

повторний розгляд Погоджено

9 20.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про надання дозволу комунальному підприємству 

Київської міської ради "Телекомпанія "Київ" на 

списання шляхом ліквідації транспортних засобів"

списання 

шляхом 

ліквідації 

транспортних 

засобів

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82.

повторний розгляд Погоджено

10 20.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про розгляд проекту рішення Київської міської 

ради "Про надання дозволу Київському 

зоологічному парку загальнодержавного значення 

на списання шляхом ліквідації транспортних 

засобів"

списання 

шляхом 

ліквідації 

транспортних 

засобів

перший розгляд Погоджено

11 20.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

 "Про надання дозволу Управлінню освіти 

Солом'янської районної в місті Києві державної 

адміністрації на знесення та списання основних 

засобів" (Басейн наливний, будівля бойлерної) 

 списання 

основних 

засобів

перший розгляд Погоджено

12 20.07.2017

Депутати КМР О.Пинзеник, 

Н.Манойленко, 

Г.Сандалова, Ю.Лобан, 

Ю.Вахель  

Проект рішення 

КМР

"Про деякі заходи щодо організації функціонування 

дитячої кімнати для тимчасового перебування 

дітей в адміністративному будинку Київської 

міської ради" 

створення 

дитячої кімнати 

в Київській 

міській раді

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань освіти, науки, сім'ї, 

молоді та спорту  – розгляд на 

засіданні комісії 05.06.2019.

повторний розгляд Перенесено

Протокол № 56,57, 58 від 

20.07.2017 – питання 

перенесено.

13 20.07.2017
звернення ФОП 

Д.Шевелева 
Лист

Про розгляд щодо проведення перевірки 

використання футбольних полів та спортивних залів 

у школах міста Києва (вих. № 08/Ш-6275 від 

15.06.2017).

перевірки 

використання 

футбольних 

полів та 

спортивних 

залів у школах

перший розгляд Розглянуто

Протокол № 58 від 

20.07.2017 - 1. Створена 

робоча група : Л.Антонєнко - 

голова робочої групи; 

М.Буділов;Ю.Вахель 2. 

Звернутись до Управлінь 

освіти районних в місті 

Києві державних 

адміністрацій щодо 

перевірки фактів 

викладених у  зверненн

14 20.07.2017
листа ТОВ "Голосіївська 

інвестиційна компанія"
Лист 08/12019

. Про розгляд  щодо законності оформлення права 

приватної власності на підмостовий простір 

Гаванського мосту, який знаходиться на праві 

господарського володіння КП "Київавтошляхміст" 

(вих. №27 від 06.07.2017, вх. №08/12019 від 

06.07.2017).

законності 

оформлення 

права приватної 

власності на 

підмостовий 

простір 

Гаванського 

перший розгляд Розглянуто

Протокол № 58 від 

20.07.2017 - направити 

звернення до ДКВ для 

опрацювання та 

відповідного реагування.

15 20.07.2017 Депутат КМР І.Опадчий
Проект рішення 

КМР

Про Положення про постійні комісії Київської 

міської ради

положення про 

комісії
повторний розгляд Погоджено

Протокол № 58 від 

20.07.2017 - Підтримати ПР 

із пропозиціями депутатів 

Київради Л.Антонєнка, 

В.Сторожука, С.Артеменка

15.Січ 20.07.2017
Депутат КМР Л.Антонєнко, 

В.Сторожука, С.Артеменко
Лист

Про Положення про постійні комісії Київської 

міської ради

положення про 

комісії
повторний розгляд Розглянуто

Підтримати ПР із 

пропозиціями депутатів 

16 20.07.2017 Депутат КМР Ю.Зубко 
Проект рішення 

КМР

"Про питання повернення частини нежитлових 

приміщень школи І-ІІІ ступенів №248 Деснянського 

району міста Києва" 

вул. Закревського, 45-Б 1679,5

повернення 

частини 

нежитлових 

приміщень 

школи №248

перший розгляд Погоджено

Протокол № 58 від 

20.07.2017 - підтримати ПР з 

редакційними правками ПК 

Київради з питань освіти, 

науки, сім’ї, молоді та 

спорту до пункту 1 ПР.

17 20.07.2017

поданням заступника 

голови КМДА О.Спасибко, 

Департаменту будівництва 

та житлового 

Проект рішення 

КМР

Про розгляд проекту рішення Київської міської 

ради "Про внесення змін у додаток до рішення 

Київської міської ради від 24 травня 2012 року № 

596/7933 "Про приватизацію жилих приміщень у 

гуртожитках м. Києва"

вул. Лісна, 64-а

надається 

дозвіл на 

приватизацію 

житлових 

приміщень у 

гуртожитку

перший розгляд Погоджено

18 20.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про скасування рішення Київської міської ради від 

17 лютого 2015 року №95/960 "Про передачу в 

оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

єдиним претендентам на право оренди" в частині 

надання в оренду нежитлових приміщень на просп. 

Георгія Гонгадзе, 20, літ. В" 

Георгія Гонгадзе просп., 20, літ. В 502,9

скасування 

рішення 

Київської 

міської ради

повторний розгляд Погоджено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

19 20.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА), 

Святошинська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

Проект рішення 

КМР

"Про скасування рішення Київської міської ради від 

21 травня 2015 року №507/1371 "Про передачу в 

оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

єдиному претенденту на право оренди" 

Львівська вул., 6/3 178,75

скасування 

рішення 

Київської 

міської ради

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань освіти, науки, сім'ї, 

молоді та спорту – погодила проект 

рішення на засіданні комісії 

14.06.2017

повторний розгляд Погоджено

20 20.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

 Департаменту 

транспортної 

інфраструктури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект рішення 

КМР

"Про визнання таким, що втратило чинність, 

рішення Київської міської ради від 16 липня 2015 

року № 676/1540 "Про реорганізацію комунального 

підприємства "Шляхово-експлуатаційне управління 

по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та 

споруд на них "Магістраль" 

скасування 

рішення 

Київської 

міської ради

перший розгляд Погоджено

21 20.07.2017
Київський міський голова 

В.Кличко

Проект рішення 

КМР

 "Про передачу в оренду без проведення конкурсу 

нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва" (ТОВ "Родовід 

музей" ) 

вул. Терещенківська, 12, літ. А 94,2
оренда, без 

конкурсу
Повторний розгляд Перенесено

Протокол № 58 від 

20.07.2017 - повернути ПР 

суб"єкту подання на 

доопрацювання.

22 20.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Правовий 

висновок

№08/230-

1677. 

 "Про передачу в оренду без проведення конкурсу 

нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва" (Член 

Національної СХ України Корнійчук К.І., просп. 

Науки, 22) 

просп. Науки, 22 49,2
оренда, без 

конкурсу
перший розгляд Погоджено

Протокол № 58 від 

20.07.2017-Повторно 

підтримати ПР із 

зауваженнями депутата 

Київради М.Буділова, а 

саме: пункт 3 проекту 

рішення Київради викласти 

в редакції, а саме: «3. 

Голосіївській районній в 

місті Києві державній 

адміністрації укласти в 

установленому порядку 

договір оренди 

нежитлового приміщення 

комунальної власності 

територіальної громади 

міста Києва згідно з пунктом 

1 цього рішення та 

здійснити організаційно-

правові заходи щодо 

реєстрації речових прав на 

нерухоме майно 

комунальної власності 

територіальної громади 

23 20.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 

нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

Волинська вул., 5
оренда, без 

конкурсу
перший розгляд Погоджено

Протокол № 58 від 

20.07.2017-Повторно 

підтримати ПР із 

зауваженнями депутата 

Київради М.Буділова, а 

саме: пункт 3 проекту 

рішення Київради викласти 

в редакції, а саме: «3. 

Голосіївській районній в 

місті Києві державній 

адміністрації укласти в 

установленому порядку 

договір оренди 

нежитлового приміщення 

комунальної власності 

територіальної громади 

міста Києва згідно з пунктом 

1 цього рішення та 

здійснити організаційно-

правові заходи щодо 

реєстрації речових прав на 

нерухоме майно 

комунальної власності 

територіальної громади 



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

24 20.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 

нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

Волинська вул., 5 34,1
оренда, без 

конкурсу
перший розгляд Погоджено

Протокол № 58 від 

20.07.2017-Повторно 

підтримати ПР із 

зауваженнями депутата 

Київради М.Буділова, а 

саме: пункт 3 проекту 

рішення Київради викласти 

в редакції, а саме: «3. 

Голосіївській районній в 

місті Києві державній 

адміністрації укласти в 

установленому порядку 

договір оренди 

нежитлового приміщення 

комунальної власності 

територіальної громади 

міста Києва згідно з пунктом 

1 цього рішення та 

здійснити організаційно-

правові заходи щодо 

реєстрації речових прав на 

нерухоме майно 

комунальної власності 

територіальної громади 

25 20.07.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

О.Спасибко

Подільська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Лист
08/231-

4704/ПР
23.11.16

Про дозвіл Подільській районній в місті Києві 

державній адміністрації на списання суми 

незавершених капітальних інвестицій по об'єкту 

"Будівництво житлового будинку (соціальне житло) 

на перетині вулиць Н.Ужвій та Новомостицької у 

Подільському районі

перетин вулиць Н. Ужвій та 

Новомостицької
                517 765,00   

Списання суми 

незавершених 

капітальних 

інвестицій

повторний розгляд Розглянуто

Протокол № 58 від 

20.07.2017- взяти до відома 

аудиторський звіт 

Департаменту внутрішнього 

фінансового контролю та 

аудиту 

26 20.07.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

О.Спасибко

Подільська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Лист
08/231-

4703/ПР
23.11.16

Про дозвіл Подільській районній в місті Києві 

державній адміністрації на списання суми 

незавершених капітальних інвестицій по об'єкту 

"Будівництво багатоповерхового житлового 

будинку (соціальне житло) з вбудованими 

приміщеннями громадського призначення на вул. 

Н.Ужвій, 6-б

вул. Н.Ужвій, 6-б                 153 449,00   

Списання суми 

незавершених 

капітальних 

інвестицій

повторний розгляд Розглянуто

Протокол № 58 від 

20.07.2017- взяти до відома 

аудиторський звіт 

Департаменту внутрішнього 

фінансового контролю та 

аудиту 

27 20.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№08/10385 12.06.2017

 "Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва зовнішніх 

каналізаційних водопровідних мереж ТОВ "СЕРВІС-

ТЕХНОБУД"

прийняття 

мереж
перший розгляд Погоджено

28 20.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№08/10696 

"Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва теплових 

мереж ТОВ "БУДСПЕЦСЕРВІС"

прийняття 

мереж
перший розгляд Погоджено

29 20.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
.№08/10696 16.06.2017

"Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва зовнішніх 

каналізаційних мереж товариства з обмеженою 

відповідальністю "ТМК-БЛОК" 

1 950 390,47
прийняття 

мереж
повторний розгляд Погоджено

30 20.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№08/10972 

"Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва теплових 

мереж ТОВ "БУДСПЕЦСЕРВІС"

прийняття 

мереж
перший розгляд Погоджено

31 20.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№08/11577 30.06.2017

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва зовнішньої 

водопровідної, каналізаційних та дощових 

каналізаційних мереж ТОВ "ГРАНІТ-ПЛЮС

прийняття 

мереж
перший розгляд Погоджено

32 20.07.2017
Регіональне відділення 

ФДМУ по м.Києву 
Лист №08/7644 27.04.2017

щодо подальшого використання об'єкта на вул. 

Братиславській, 21 (незавершеного будівництва 

комунальної власності)

Братиславська вул., 21

використання 

об*єкту 

незавершеного 

будівництва

повторний розгляд Перенесено

Протокол №58 від 

20.07.2017 – перенесено 

розгляд питання у зв’язку з 

відсутністю представника 

РВФДМУ по м. Києву.



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

33 20.07.2017
Депутати КМР В.Сторожук, 

С.Артеменко, М.Іщенко

Депутатське 

звернення
.№08/11223 23.06.2017

Щодо заслуховування керівника ПАТ «Київенерго» 

на засіданні постійної комісії Київської міської ради 

з питань власності у зв’язку з прийняттям 

Київською міською радою рішення про припинення 

Угоди щодо реалізації проекту управління та 

реформування енергетичного комплексу міста 

Києва від 27.09.2001, укладеної між Київської 

міською радою та енергопостачальною компанією 

«Київенерго»

заслуховування 

керівника ПАТ 

«Київенерго»

повторний розгляд Перенесено

Протокол №54 від 

23.06.2017 - заслуховування 

інформації генерального 

директора ПАТ 

«Київенерго» щодо: -

подання ПАТ «Київенерго» 

до Київської міської 

державної адміністрації, на 

виконання п.4.7 Угоди, 

щорічних розрахунків 

(звітів) витрат на 

поліпшення комунального 

майна, проведених ПАТ 

«Київенерго», з 

підтвердженням висновком 

незалежного аудитора, який 

є єдиною підставою для 

компенсації за згодою 

Сторін у встановленому 

порядку його витрат 

Енергопостачальника 

Адміністрацією; - наявності 

документів, на виконання 

п.5.3.3. Угоди, на підставі 

яких можливо визначити 

перелік поліпшень 

комунального майна, які 

неможливо відокремити без 

заподіяння шкоди майну, 

що були здійснені саме за 

34 20.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист № 08/10130 06.06.2017

Щодо неможливості ПАТ "Київенерго" вчасного 

здійснення платежу за користування комунальним 

майном територіальної громади міста Києва 

заслуховування 

керівника ПАТ 

«Київенерго»

повторний розгляд Розглянуто Інформацію взяти до відома

35 20.07.2017
Постійна комісія КМР з 

питань власності

Виконання 

рішення ПК 

власності

Щодо продовження договору про співробітництво  

між  Товарною біржою "Перша Універсальна Біржа 

"Україна" та Департаментом комунальної власності 

м.Києва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) на 

виконання рішення комісії від 23.05.2017 

продовження 

договору про 

співробітництво  

між  Товарною 

біржою 

повторний розгляд Розглянуто Інформацію взяти до відома

36 20.07.2017
Постійна комісія КМР з 

питань власності

Виконання 

рішення ПК 

власності

Щодо продовження договору про співробітництво  

між Універсальною товарною біржою "Національні 

ресурси" та  Департаментом комунальної власності 

м.Києва  виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)  на 

виконання рішення комісії від 23.05.2017. 

продовження 

договору про 

співробітництво  

між  Товарною 

біржою 

повторний розгляд Розглянуто Інформацію взяти до відома

37 20.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист
№062/12/1

8-6566
30.06.2017

щодо опрацювання протоколів та інших 

документів, що були прийняті на загальних зборах 

акціонерів господарських товариств (ПАТ 

"Ремонтно-будівельне управління - 3", ПАТ 

"Акціонерна компанія "Київводоканал", ПАТ 

"Київгаз"; ПАТ "Київспецтранс")

документи з ЗЗ 

акціонерних 

товариств

перший розгляд Розглянуто Інформацію взяти до відома

38 20.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист №08/11675 03.07.2017

щодо проведення 21.07.2017 позачергових 

загальних зборів акціонерів ПАТ "Компанія 

Київенергохолдинг" 

проведення 

позачергових ЗЗ
перший розгляд Розглянуто Інформацію взяти до відома



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

39 20.07.2017

 заступник 

голови 

О.Резніков

гр. Фінберга А.Л
електронна 

петиція

щодо надання кандидатур для роботи у складі 

групи з розгляду е-петиції "Унеможливити 

знищення історичних пам'яток в місті Києві" автора 

Фінберга А.Л. (несанкціонованого і хаотичного 

розміщення конструкцій на фасадах об'єктів 

культурної спадщини) 

надання 

кандидатури 

для роботи у 

складі групи

перший розгляд Розглянуто

Рекомендувати депутата 

Київради  М.Буділова для 

роботи у складі групи з 

розгляду е-петиції.

40 20.07.2017 гр. Зайд М.В. Лист

щодо реалізації свого права як власника та 

пропозиції виходу із ситуації де ½ частки квартири 

на вул. Сокальській, 51 належить територіальній 

громаді м.Києва

 Сокальська вул., 51 

щодо 

вирішення 

питання про 

право власності 

на квартиру

повторний розгляд Розглянуто

Враховуючи, що у бюджеті 

міста Києва на 2017 рік не 

передбачено коштів на 

придбання нежитлових 

приміщень відмовитись від 

переважного права на  їх 

придбання.

40.1 20.07.2017

Управління правового 

забезпечення діяльності 

Київської міської ради 

Лист

щодо реалізації свого права як власника та 

пропозиції виходу із ситуації де ½ частки квартири 

на вул. Сокальській, 51 належить територіальній 

громаді м.Києва

 Сокальська вул., 52

щодо 

вирішення 

питання про 

право власності 

на квартиру

перший розгляд Розглянуто

41 20.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист .№08/10511 14.06.2017

Щодо першочергового права викупу нежитлових 

приміщень в будинку на вул. Героїв Дніпра, 18, літ. 

"А" 

Героїв Дніпра вул., 18, літ. "А" 117,70

викуп 

нежитлових 

приміщень

перший розгляд Розглянуто

Враховуючи, що у бюджеті 

міста Києва на 2017 рік не 

передбачено коштів на 

придбання нежитлових 

приміщень відмовитись від 

переважного права на  їх 

придбання.

42 20.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист .№08/10819 14.06.2017

Щодо визначення Головному управлінню 

Національної поліції  орендної ставки у розмірі 

0,5% за користування нежитловими приміщеннями

визначення 

орендної ставки
перший розгляд Розглянуто

рекомендувати ГУ 

Національної поліції подати 

у комісію перелік усіх 

орендованих приміщень 

для розгляду на засіданні 

43 20.07.2017
ПАТ "Київський річковий 

порт" 
Лист 08/12123 10.07.2017

Про розгляд листа ПАТ "Київський річковий порт" 

щодо права власності на гуртожиток на вул. 

Турівський, 12 та скасування рішення комісії від 

23.06.2017 (протокол № 54) пункту 149.3 (ч ІV) (про 

продовження строку дії договору оренди 

Державній податковій інспекції у Подільському 

районі ГУ ДФС, вул.Турівська, 12 літ.А) (вих. № 01-

29-293 від 07.07.2017;  №08/12123 від 10.07.2017).

вул.Турівська, 12 літ.А

щодо права 

власності на 

гуртожиток на 

вул. Турівський, 

12 

перший розгляд Перенесено

 вирішено інформацію взяти 

до відома та направити лист 

Управління правового 

забезпечення діяльності 

Київської міської ради до 

Подільської районної в місті 

Києві державної 

адміністрації, ПАТ 

"Київський річковий порт", 

Державної податкової 

інспекції у Подільському 

районі ГУ ДФС 

43.1 20.07.2017

Управління правового 

забезпечення діяльності 

Київської міської ради

Лист

Про розгляд листа Управління правового 

забезпечення діяльності Київської міської ради 

(вих. №08/230-1657 від 06.07.2017).

вул.Турівська, 12 літ.А

щодо права 

власності на 

гуртожиток на 

вул. Турівський, 

12 

перший розгляд Перенесено

44 20.07.2017

Дарницька районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Лист .№08/10871 20.06.2017
Щодо скасування рішення комісії від 16.02.2017 

пункту 19 ч. ІІ протоколу № 41
Гмирі вул., 3 Б

скасування 

рішення комісії 
перший розгляд Погоджено

45 20.07.2017

Дарницька районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Лист №08/11031 21.06.2017

щодо скасування рішення комісії від 27.12.2016 

пункту 31 ч. V протоколу № 37 (зміна графіка 

використання) - ФОП Скриннікова Г.О., просп. 

Бажана, 32-А)

 Бажана просп., 32-А
скасування 

рішення комісії 
перший розгляд Погоджено

46 20.07.2017 Депутат КМР О. Петровець
Проект рішення 

КМР

"Про повернення до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва нежитлового 

приміщення (дошкільного навчального закладу 

№220) по вулиці Плеханова, 6а в Дніпровському 

районі м.Києва"  

Плеханова вул., 6 а

повернення до 

комунальної 

власності 

приміщення

Питання перебуває на розгляді 

постійної комісії Київської міської 

ради з питань освіти, науки, сім'ї, 

молоді та спорту. 

повторний розгляд Перенесено

Перенести розгляд до 

надання висновків постійної 

комісії Київської міської 

ради з питань освіти, науки, 

сім"ї, молоді та спорту з 

врахуванням її профілю 

щодо розвитку мережі 

дитячих навчальних 

закладів в умовах 

розбудови мірорайону. 

47 20.07.2017 гр.С.Корсаков Лист

Про розгляд вимоги громадянина С.Корсакова: 

проведення службового розслідування щодо 

виконання рішення Київської міської ради від 

27.05.2010 №827/4265 "Про припинення діяльності 

державного комунального виробничо-

комерційного побутового підприємства "Мета" 

Виконання 

рішення КМР
Розглянуто

Рекомендувати гр. 

С.Корсакову звернутись до 

правоохоронних органів 

щодо вирішення питання.   

48 20.07.2017

Оболонської районної в 

місті Києві державної 

адміністраці

Проект 

розпорядження
№08/12729 20.07.201

 "Про зарахування до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва об’єктів 

електропостачання в Оболонському районі" 

хутір Редьки 285556,00
прийняття 

мереж
Погоджено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

49 20.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

Г.Старосте

нко

Дарницька районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Проект рішення 

КМР

"Про створення комунального закладу "Школа І 

ступня № 333 Дарницького району м.Києва"
Є.Чавдар, 16

створення 

комунального 

закладу

Погоджено

50 20.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

Г.Старосте

нко

Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект рішення 

КМР

Про створення комунального закладу "Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) № 106 

Голосіївського району міста Києва 

вул.Науки, 65

створення 

комунального 

закладу

Погоджено

51 20.07.2017

Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект 

розпорядження

"Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва майна, 

створеного в результаті будівництва дошкільного 

навчального закладу на 280 місць на вул. Миколи 

Закревського, 99-А у Деснянському районі міста 

Києва" 

 на вул. Миколи Закревського, 99-А 

прийняття 

дошкільного 

закладу

Погоджено

52 20.07.2017

поданням 

першого 

заступника 

голови 

КМДА 

Г.Пліс

Департаменту економіки 

та інвестицій виконавчого 

органу Київради (КМДА)

Проект рішення 

КМР

Про розгляд проекту рішення Київської міської 

ради "Про затвердження Положення про 

проведення інвестиційних конкурсів у місті Києві"

Положення про 

проведення 

інвестиційних 

конкурсів

Перенесено

1 11.07.2017 Лист

Про впорядкування правил формування порядку 

денного постійної комісії Київської міської ради з 

питань власності і виготовлення протоколів її 

засідань за результатами розгляду орендних 

питань.

автоматизована 

система
повторний розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

Протокол № 55 від 

30.07.2017 - перенесено 

розгляд питання на 

наступне засідання комісії. 

Запрошений директор 

Департаменту інформаційно-

комунікаційних технологій  

Ю.Назаров

1.1 11.07.2017
Депутат КМР Сторожук В. 

П.
Лист

щодо запровадження автоматизованої системи 

укладання, зміни, припинення і обліку правочинів 

стосовно оренди нерухомого майна територіальної 

громади міса Києва "ВласКом"

автоматизована 

система
перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

2 11.07.2017

Депутати КМР 

Л.Антоненко, Ю.Дідовець, 

Р.Марченко, М.Іщенко, 

М.Буділов, О.Омельченко 

Проект рішення 

КМР

Про розгляд проекту рішення Київської міської 

ради "Про внесення змін до рішення Київської 

міської ради від 31 березня 2011 року №100/5487 

"Про Програму приватизації комунального майна 

територіальної громади міста Києва"

внесесння змін 

до процедури 

приватизації

повторний розгляд Знято з розгляду

Протокол № 56 від 

04.07.2017 - перенесено 

розгляд питання

2.1 11.07.2017
Депутат КМР Антонєнко Л. 

В.
Лист

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 31 березня 2011 року №100/5487 "Про 

Програму приватизації комунального майна 

територіальної громади міста Києва

внесесння змін 

до процедури 

приватизації

перший розгляд Знято з розгляду

2.2 11.07.2017 Депутат КМР А. Шлапак Лист
щодо зауважень до проекту рішення від 14.06.2017 

№08/231-1477/ПР 

внесесння змін 

до процедури 

приватизації

повторний розгляд Знято з розгляду

2.3 11.07.2017
Депутат КМР Сторожук В. 

П.
Лист

щодо зауважень до проекту рішення від 14.06.2017 

№08/231-1477/ПР 

внесесння змін 

до процедури 

приватизації

Знято з розгляду

3 11.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА), 

Дніпровської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації

Проект рішення 

КМР

"Про передачу в оренду нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва єдиному претенденту на право 

оренди" 

В.Сєрова вул., 32
оренда, єдиний 

претендент
повторний розгляд Розглянуто

За результатами 

обговорення питання 

консенсусом присутніх 

членів постійної комісії 

вирішено рекомендувати 

проект рішення для 

повторного розгляду на 

пленарному засіданні 

Київради в установленому 

порядку 



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

4 11.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА), 

Солом'янська районна в 

місті Києві державної 

адміністрації 

Проект рішення 

КМР

"Про передачу в оренду нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва єдиному претенденту на право 

оренди" 

Солом'янська вул.,  23
оренда, єдиний 

претендент
повторний розгляд Відмовлено

Протокол № 56 від 

04.07.2017 – доручено 

орендодавцю здійснити 

обстеження нежитлових 

приміщень, надати 

відповідний акт та 

запросити 

балансоутримувача.

Запрошений представник 

ТОВ "Талісман" та КП "КК 

ОЖФ Солом'янського 

району ".

5 11.07.2017
Депутат КМР Антонєнко Л. 

В.
Лист

Щодо неналежного виконання умов договорів 

оренди  (по 2 приміщенням на вул. Фролівській, 

1/6, літ. А`) орендарями: ВСГО "Федерація 

бейсболу та софтболу України" та ГО "Асоціація 

спортивної боротьби України"

Фролівська вул., 1/6, літ. А`
 194,00

155,00 

щодо виконання 

договору 

оренди

Протокол №53 від 13.06.2017 – 

перенесено розгляд питання
повторний розгляд Розглянуто

Консенсусом присутніх 

членів постійної комісії 

інформацію, надану 

Депаратаментом 

комунальної власності 

м.Києва взяти до відома.

6 11.07.2017
Депутат КМР Антонєнко Л. 

В.
Лист

Про обговорення питання щодо приміщення на 

вул. Терещенківській, 13 
 Терещенківська вул., 13 

обговорення 

питання щодо 

приміщення

повторний розгляд Розглянуто

Надану інформацію взяти до 

відома. Взяти до уваги, що 

питання сосовно 

правомірності укладання 

договору купівлі-продажу 

нежитлового приміщення 

загальною площею 177,6 

кв.м на 

7 11.07.2017

КП 

"Київжитлоспецексплуатац

ія"

Лист
Щодо укладання охоронних договорів на нежилі 

приміщення на вул. О.Гончара, 33, літ. А 
О.Гончара вул., 33, літ. А 

укладання 

охоронних 

договорів

повторний розгляд Перенесено

Протокол № 56 від 

04.07.2017 – питання не 

розглянуто та перенесено.

8 11.07.2017
Постійна комісія КМР з 

питань власності

Виконання 

рішення ПК 

власності

щодо надання переліку об’єктів спортивної 

інфраструктури в закладах освіти, які були передані 

у 2017 році в орендне користування та надання 

переліку об’єктів спортивної інфраструктури, які 

можуть бути включені у перелік вільних 

приміщень, як такі що можуть бути надані в 

орендне користування для погодинного 

використання  організаціями, які здійснюють 

діяльність в галузі спорту. 

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

повторний розгляд Розглянуто

Надану інформацію взяти до 

відома. Рекомендувати 

орендодавцям розмістити 

інформацію щодо об"єктів 

спортивної інфраструктури, 

які можуть бути передані в 

оренду у переліку вільних 

об"єктів.

8.1 11.07.2017

Голосіївська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація 

Лист

Виконання рішення комісії щодо надання переліку 

об’єктів спортивної інфраструктури в закладах 

освіти -//-

Школа № 85            182,00   

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

повторний розгляд Розглянуто Інформацію взяти до відома

8.2 11.07.2017

Святошинська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація 

Лист

Виконання рішення комісії щодо надання переліку 

об’єктів спортивної інфраструктури в закладах 

освіти -//-

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

повторний розгляд Розглянуто Інформацію взяти до відома

8.3 11.07.2017

Управління освіти 

Солом'янської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації

Лист

Виконання рішення комісії щодо надання переліку 

об’єктів спортивної інфраструктури в закладах 

освіти -//-

І.Пулюя вул., 3б

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

повторний розгляд Розглянуто Інформацію взяти до відома

8.4 11.07.2017

Оболонська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація 

Лист

Виконання рішення комісії щодо надання переліку 

об’єктів спортивної інфраструктури в закладах 

освіти -//-

Богатирська вул., 2 Б            150,00   

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

повторний розгляд Розглянуто Інформацію взяти до відома

8.5 11.07.2017

Управління освіти 

Дніпровської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації 

Лист

Виконання рішення комісії щодо надання переліку 

об’єктів спортивної інфраструктури в закладах 

освіти -//-

ЗНЗ №228

Школи № 65,128,201

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

повторний розгляд Розглянуто Інформацію взяти до відома

8.6 11.07.2017

Деснянська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Лист

Виконання рішення комісії щодо надання переліку 

об’єктів спортивної інфраструктури в закладах 

освіти -//-

СШ № 301

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

повторний розгляд Розглянуто Інформацію взяти до відома

8.7 11.07.2017

Печерська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Лист

Виконання рішення комісії щодо надання переліку 

об’єктів спортивної інфраструктури в закладах 

освіти -//-

Школа № 90

Ліцей № 51

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

повторний розгляд Розглянуто Інформацію взяти до відома



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

8.8 11.07.2017

Дарницька районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Лист

Виконання рішення комісії щодо надання переліку 

об’єктів спортивної інфраструктури в закладах 

освіти -//-

СЗШ № 309, 316, 329

Гімназія "Київська Русь"

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

повторний розгляд Розглянуто Інформацію взяти до відома

8.9 11.07.2017

Шевченкивська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація 

Лист

Виконання рішення комісії щодо надання переліку 

об’єктів спортивної інфраструктури в закладах 

освіти -//-

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

повторний розгляд Розглянуто Інформацію взяти до відома

8.10 11.07.2017

Подільська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Лист

Виконання рішення комісії щодо надання переліку 

об’єктів спортивної інфраструктури в закладах 

освіти -//-

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

повторний розгляд Розглянуто Інформацію взяти до відома

9 11.07.2017
Постійна комісія КМР з 

питань власності

Виконання 

рішення ПК 

власності

Про виконання рішення комісії від 28.03.2017  

пункту 11.1 протоколу № 44

інвестування 

орендарями у 

спортивні  

майданчики

повторний розгляд Розглянуто Інформацію взяти до відома

9.1 11.07.2017

Деснянська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Лист
Про виконання рішення комісії від 28.03.2017  

пункту 11.1 протоколу № 44

інвестування 

орендарями у 

спортивні  

майданчики

повторний розгляд Розглянуто Інформацію взяти до відома

9.2 11.07.2017

Печерська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Лист
Про виконання рішення комісії від 28.03.2017  

пункту 11.1 протоколу № 44

інвестування 

орендарями у 

спортивні  

майданчики

повторний розгляд Розглянуто Інформацію взяти до відома

9.3 11.07.2017

Голосіївська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація 

Лист
Про виконання рішення комісії від 28.03.2017  

пункту 11.1 протоколу № 44

інвестування 

орендарями у 

спортивні  

майданчики

повторний розгляд Розглянуто Інформацію взяти до відома

9.4 11.07.2017

Солом'янська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація 

Лист
Про виконання рішення комісії від 28.03.2017  

пункту 11.1 протоколу № 44

інвестування 

орендарями у 

спортивні  

майданчики

повторний розгляд Розглянуто Інформацію взяти до відома

9.5 11.07.2017

Шевченківська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація 

Лист
Про виконання рішення комісії від 28.03.2017  

пункту 11.1 протоколу № 45

інвестування 

орендарями у 

спортивні  

майданчики

повторний розгляд Розглянуто Інформацію взяти до відома

9.6 11.07.2017

Дарницька районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Лист
Про виконання рішення комісії від 28.03.2017  

пункту 11.1 протоколу № 46

інвестування 

орендарями у 

спортивні  

майданчики

повторний розгляд Розглянуто Інформацію взяти до відома

9.7 11.07.2017

Департамент з питань 

реєстрації виконавчого 

органу Київської міської 

ради (КМДА)

Лист
Про виконання рішення комісії від 28.03.2017  

пункту 11.1 протоколу № 44

інвестування 

орендарями у 

спортивні  

майданчики

повторний розгляд Розглянуто Інформацію взяти до відома

9.8 11.07.2017

Департамент фінансів 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(КМДА) 

Лист
Про виконання рішення комісії від 28.03.2017  

пункту 11.1 протоколу № 44

інвестування 

орендарями у 

спортивні  

майданчики

повторний розгляд Розглянуто Інформацію взяти до відома

10 11.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про надання дозволу комунальному підприємству 

"Фармація" на списання шляхом продажу 

транспортних засобів

списання 

транспортних 

засобів

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань охорони здоров'я та 

соціального захисту– підтримала 

проект рішення.

Постійною комісією Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримано 

проект рішення.

повторний розгляд Погоджено

11 11.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про демонтаж та списання основних засобів, які 

належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва"

Пимоненкам вул.,Студентська вул., 

Глибочицька вул.

демонтаж та 

списання 

основних 

засобів

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

повторний розгляд Перенесено

Протокол № 56 від 

04.07.2017 – питання не 

розглянуто та перенесено.

12 11.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про демонтаж та списання основних засобів, які 

належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва" 

Златоустівська вул. 98 559,46

демонтаж та 

списання 

основних 

засобів

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

повторний розгляд Перенесено

Протокол № 56 від 

04.07.2017 – питання не 

розглянуто та перенесено.



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

13 11.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про демонтаж та списання основних засобів, які 

належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва" 

Різницька вул. 2 783,15

демонтаж та 

списання 

основних 

засобів

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

повторний розгляд Перенесено

Протокол № 56 від 

04.07.2017 – питання не 

розглянуто та перенесено.

14 11.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про демонтаж та списання основного засобу, який 

належить до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва"

Федорова вул. 335,48

демонтаж та 

списання 

основних 

засобів

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

повторний розгляд Перенесено

Протокол № 56 від 

04.07.2017 – питання не 

розглянуто та перенесено.

15 11.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про надання дозволу спеціалізованому 

водогосподарському комунальному підприємству 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

"Київводфонд" на знесення та списання основного 

засобу, який належить до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва"

129 036,98

знесення та 

списання 

основного 

засобу

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82. Постійна комісія 

Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

– засідання комісії 03.07.2017

повторний розгляд Перенесено

Протокол № 56 від 

04.07.2017 – питання не 

розглянуто та перенесено.

16 11.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про надання дозволу комунальним 

підприємствам на списання шляхом продажу 

транспортних засобів" 

списання 

шляхом 

продажу 

транспортних 

засобів

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 23.06.2017 

протокол 20/82.

повторний розгляд Перенесено

КП "Притулок для тварин", 

шляхом аукціону 

Протокол № 56 від 

04.07.2017 – питання не 

розглянуто та перенесено.

17 11.07.2017
Постійна комісія КМР з 

питань власності

Виконання 

рішення ПК 

власності

Щодо продовження договору про співробітництво  

між  Товарною біржою "Перша Універсальна Біржа 

"Україна" та Департаментом комунальної власності 

м.Києва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) на 

виконання рішення комісії від 23.05.2017 

продовження 

договору про 

співробітництво  

між  Товарною 

біржою 

повторний розгляд Перенесено

Протокол № 56 від 

04.07.2017 – питання не 

розглянуто та перенесено.

17,1 11.07.2017
Постійна комісія КМР з 

питань власності

Виконання 

рішення ПК 

власності

Щодо продовження договору про співробітництво  

між Універсальною товарною біржою "Національні 

ресурси" та  Департаментом комунальної власності 

м.Києва  виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)  на 

виконання рішення комісії від 23.05.2017. 

продовження 

договору про 

співробітництво  

між  Товарною 

біржою 

повторний розгляд Перенесено

Протокол № 56 від 

04.07.2017 – питання не 

розглянуто та перенесено.

18 11.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про надання дозволу комунальному підприємству 

Київської міської ради "Телекомпанія "Київ" на 

списання шляхом ліквідації транспортних засобів"

списання 

шляхом 

ліквідації 

транспортних 

засобів

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення на комісії 26.06.2017 

протокол 20/82.

повторний розгляд Перенесено

Протокол № 56 від 

04.07.2017 – питання не 

розглянуто та перенесено.

19 11.07.2017

Депутати КМР О.Пинзеник, 

Н.Манойленко, 

Г.Сандалова, Ю.Лобан, 

Ю.Вахель  

Проект рішення 

КМР

"Про деякі заходи щодо організації функціонування 

дитячої кімнати для тимчасового перебування 

дітей в адміністративному будинку Київської 

міської ради" 

створення 

дитячої кімнати 

в Київській 

міській раді

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань освіти, науки, сім'ї, 

молоді та спорту  – розгляд на 

засіданні комісії 05.06.2019.

повторний розгляд Перенесено

Протокол № 56 від 

04.07.2017 – питання не 

розглянуто та перенесено.

20 11.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про скасування рішення Київської міської ради від 

17 лютого 2015 року №95/960 "Про передачу в 

оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

єдиним претендентам на право оренди" в частині 

надання в оренду нежитлових приміщень на просп. 

Георгія Гонгадзе, 20, літ. В" 

Георгія Гонгадзе просп., 20, літ. В 502,9

скасування 

рішення 

Київської 

міської ради

повторний розгляд Перенесено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

21 11.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА), 

Святошинська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

Проект рішення 

КМР

"Про скасування рішення Київської міської ради від 

21 травня 2015 року №507/1371 "Про передачу в 

оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

єдиному претенденту на право оренди" 

Львівська вул., 6/3 178,75

скасування 

рішення 

Київської 

міської ради

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань освіти, науки, сім'ї, 

молоді та спорту – погодила проект 

рішення на засіданні комісії 

14.06.2017

повторний розгляд Перенесено

Протокол № 56 від 

04.07.2017 – питання не 

розглянуто та перенесено.

22 11.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент охорони 

здоров'я виконавчого 

органу Київради (КМДА)

Проект рішення 

КМР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 22 травня 2013 року №333/9390 "Про 

комунальне некомерційне підприємство "Центр 

спортивної медицини міста Києва"

внесення змін 

до рішення КМР

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань охорони здоров'я та 

соціального захисту– підтримала 

проект рішення.

Постійною комісією Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримано 

проект рішення.

перший розгляд Погоджено

23 11.07.2017

Депутати КМР С.Кримчака, 

Г.Ясинського, О.Петровця, 

О.Маляревича, 

Я.Горбунова, О.Харченка, 

Д.Банаса, О.Бродського, 

А.Задерейко 

Проект рішення 

КМР

Про звернення Київської міської ради до 

Верховного Суду України у судових справах щодо 

визнання недійсними інвестиційних договорів

Звернення до 

ВСУ

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань торгівлі, 

підприємництва та регуляторної 

політики – підтримала проект 

рішення

повторний розгляд Перенесено

Протокол №49 від 

23.05.2017 - консенсусом 

присутніх членів комісії 

вирішено перенести 

розгляд питання на  чергове 

засідання комісії та  

звернутися до Управління 

правового забезпечення 

діяльності Київської міської 

ради щодо надання 

правового висновку по 

даному проекту рішення. 

23.1 11.07.2017
Депутат КМР Сторожук В. 

П.
Лист №08/9208 23.05.2017

щодо проекту рішення  від 20.12.2016 №08/231-

5017/ПР

Звернення до 

ВСУ
перший розгляд Перенесено

24 11.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 

нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

Волинська вул., 5
оренда, без 

конкурсу
перший розгляд Перенесено

член НСХ України В.Куля

у зв’язку із правовим 

висновком управління 

правового забезпечення 

діяльності Київської міської 

ради від 04.07.2017 

№08/230-1643. 

25 11.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 

нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

Волинська вул., 6
оренда, без 

конкурсу
перший розгляд Перенесено

член НСХ України 

В.Гончаренко

у зв’язку із правовим 

висновком управління 

правового забезпечення 

діяльності Київської міської 

ради від 04.07.2017 

№08/230-1643. 

26 11.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№08/10385 12.06.2017

 "Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва зовнішніх 

каналізаційних водопровідних мереж ТОВ "СЕРВІС-

ТЕХНОБУД"

прийняття 

мереж
перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

Протокол № 56 від 

04.07.2017 – питання не 

розглянуто та перенесено.

27 11.07.2017

Деснянська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Проект 

розпорядження
№08/10462 13.06.2017

"Про внесення змін у додаток 3 до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 10 

грудня 2010 року № 1112 "Про питання організації 

управління районами в місті Києві" 

внесення змін 

до 

розпорядження 

КМДА

перший розгляд Знято з розгляду

Протокол № 56 від 

04.07.2017 – питання не 

розглянуто та перенесено.

28 11.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№08/10696 

"Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва теплових 

мереж ТОВ "БУДСПЕЦСЕРВІС"

прийняття 

мереж
перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

Протокол № 56 від 

04.07.2017 – питання не 

розглянуто та перенесено.

29 11.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
.№08/10696 16.06.2017

"Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва зовнішніх 

каналізаційних мереж товариства з обмеженою 

відповідальністю "ТМК-БЛОК" 

1 950 390,47
прийняття 

мереж
повторний розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

Консенсусом присутніх 

членів постійної комісії 

вирішено рекомендувати 

Департаменту комунальної 

власності надавати до 

матеріадів розпоряджень 

КМДА висновки 

Департаменту внутрішнього 

фінансового контролю та 

аудиту

http://kmr.gov.ua/uk/comisii/30
http://kmr.gov.ua/uk/comisii/30
http://kmr.gov.ua/uk/comisii/30
http://kmr.gov.ua/uk/comisii/30
http://kmr.gov.ua/uk/comisii/30


№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

30 11.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
.№08/10696 16.06.2017

"Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 

мереж водопостачання реконструкція камер та 

колодязів) товариства з обмеженою 

відповідальністю "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ" 

2 017 885,13
прийняття 

мереж
перший розгляд Погоджено

31 11.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№08/10972 20.06.2017

"Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

об'єктів теплопостачання Київського квартирно-

експлуатаційного управління Міністерства оборони 

України"

прийняття 

мереж
перший розгляд Погоджено

32 11.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№08/10972 20.06.2017

"Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва теплових 

мереж ТОВ "БУДСПЕЦСЕРВІС"

8 719 242,41
прийняття 

мереж
перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

Протокол № 56 від 

04.07.2017 – питання не 

розглянуто та перенесено.

33 11.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

"Про закріплення нежилих приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва за 

КДЮСШ "Школа спорту"

Озерна вул., 9 275,00

закріплення 

нежилих 

приміщень

перший розгляд Погоджено

34 11.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№08/11577 30.06.2017

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва зовнішньої 

водопровідної, каналізаційних та дощових 

каналізаційних мереж ТОВ "ГРАНІТ-ПЛЮС

прийняття 

мереж
перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

35 11.07.2017
Київський міський голова 

В.Кличко 
Лист

Щодо розгляду електронної петиції підтриманої 

відповідно до п. 5.5 «Положення про порядок 

подання та розгляду електронних петицій» 

стосовно повернення повного майнового і 

технологічного комплексу «Київенерго» під 

контроль міста 

електронна 

петиція
повторний розгляд Розглянуто

Зважаючи на те, що 

порушене питання на 

сьогодні є вичерпаним 

вважати підтриманою 

електронну петицію 

виконавчим органом 

Київради (КМДА). Доручити 

ДКВ м.Києва у відповідності 

до Положення про порядок 

подання та розгляду 

електронних петицій, 

затвердженого рішенням 

Київради від 08.10.2015 

№103/2006

35.1 11.07.2017

Управління правового 

забезпечення діяльності 

Київської міської ради

Лист
Що порушені у цій петиції питання не належать до 

компетенції управління 

правовий 

висновок
повторний розгляд Розглянуто

36 11.07.2017
Депутати КМР В.Сторожук, 

С.Артеменко, М.Іщенко

Депутатське 

звернення
.№08/11223 23.06.2017

Щодо заслуховування керівника ПАТ «Київенерго» 

на засіданні постійної комісії Київської міської ради 

з питань власності у зв’язку з прийняттям 

Київською міською радою рішення про припинення 

Угоди щодо реалізації проекту управління та 

реформування енергетичного комплексу міста 

Києва від 27.09.2001, укладеної між Київської 

міською радою та енергопостачальною компанією 

«Київенерго»

заслуховування 

керівника ПАТ 

«Київенерго»

повторний розгляд Перенесено

Протокол №54 від 

23.06.2017 - заслуховування 

інформації генерального 

директора ПАТ 

«Київенерго» щодо: -

подання ПАТ «Київенерго» 

до Київської міської 

державної адміністрації, на 

виконання п.4.7 Угоди, 

щорічних розрахунків 

(звітів) витрат на 

поліпшення комунального 

майна, проведених ПАТ 

«Київенерго», з 

підтвердженням висновком 

незалежного аудитора, який 

є єдиною підставою для 

компенсації за згодою 

Сторін у встановленому 

порядку його витрат 

Енергопостачальника 

Адміністрацією; - наявності 

документів, на виконання 

п.5.3.3. Угоди, на підставі 

яких можливо визначити 

перелік поліпшень 

комунального майна, які 

неможливо відокремити без 

заподіяння шкоди майну, 

що були здійснені саме за 



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

37 11.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист № 08/10130 06.06.2017

Щодо неможливості ПАТ "Київенерго" вчасного 

здійснення платежу за користування комунальним 

майном територіальної громади міста Києва 

заслуховування 

керівника ПАТ 

«Київенерго»

повторний розгляд Перенесено

38 11.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист
№062/12/1

8-6566
30.06.2017

щодо опрацювання протоколів та інших 

документів, що були прийняті на загальних зборах 

акціонерів господарських товариств (ПАТ 

"Ремонтно-будівельне управління - 3", ПАТ 

"Акціонерна компанія "Київводоканал", ПАТ 

"Київгаз"; ПАТ "Київспецтранс")

документи з ЗЗ 

акціонерних 

товариств

перший розгляд Перенесено

39 11.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист №08/11675 03.07.2017

щодо проведення 21.07.2017 позачергових 

загальних зборів акціонерів ПАТ "Компанія 

Київенергохолдинг" 

проведення 

позачергових ЗЗ
перший розгляд Перенесено

40 11.07.2017
Регіональне відділення 

ФДМУ по м.Києву 
Лист №08/7644 27.04.2017

щодо подальшого використання об'єкта на вул. 

Братиславській, 21 (незавершеного будівництва 

комунальної власності)

Братиславська вул., 21

використання 

об*єкту 

незавершеного 

будівництва

повторний розгляд Перенесено

Протокол №53 від 

13.06.2017 – перенесено 

розгляд питання у зв’язку з 

відсутністю представника 

Регіонального відділення 

ФДМУ по м. Києву.

41 11.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист .№08/10511 14.06.2017

Щодо першочергового права викупу нежитлових 

приміщень в будинку на вул. Героїв Дніпра, 18, літ. 

"А" 

Героїв Дніпра вул., 18, літ. "А" 117,70

викуп 

нежитлових 

приміщень

перший розгляд Перенесено

42 11.07.2017 гр. Зайд М.В. Лист

щодо реалізації свого права як власника та 

пропозиції виходу із ситуації де ½ частки квартири 

на вул. Сокальській, 51 належить територіальній 

громаді м.Києва

 Сокальська вул., 51 

щодо 

вирішення 

питання про 

право власності 

на квартиру

повторний розгляд Перенесено

42.1 11.07.2017

Управління правового 

забезпечення діяльності 

Київської міської ради 

Лист

щодо реалізації свого права як власника та 

пропозиції виходу із ситуації де ½ частки квартири 

на вул. Сокальській, 51 належить територіальній 

громаді м.Києва

 Сокальська вул., 52

щодо 

вирішення 

питання про 

право власності 

на квартиру

перший розгляд Перенесено

43 11.07.2017 Депутат КМР І.Опадчого 
Проект рішення 

КМР

Про Положення про постійні комісії Київської 

міської ради

положення про 

комісії
повторний розгляд Перенесено

Протокол №49 від 

23.05.2017 - питання не 

розглянуто та перенесено.

Про розгляд пропозицій 

депутата Київради 

Л.Антонєнка (вих. 

№08/279/08/156-418 від 

22.05.2017).

Протокол №53 від 

13.06.2017 – доручено 

Л.Антонєнку та В.Сторожуку 

опрацювати  надані 

зауваження до проекту 

рішення та надати 

узгоджені пропозиції на 

розгляд комісії.

43.1 11.07.2017
Депутат КМР Л.Антонєнко, 

В.Сторожука, С.Артеменко
Лист

Про Положення про постійні комісії Київської 

міської ради

положення про 

комісії
повторний розгляд Перенесено

44 11.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист .№08/10511 14.06.2017

Щодо визначення Головному управлінню 

Національної поліції  орендної ставки у розмірі 

0,5% за користування нежитловими приміщеннями

орендна ставка перший розгляд Перенесено

45 11.07.2017 Депутат КМР Ю.Сиротюк Лист
щодо відмови від оренди нежитлового 

приміщення на вул. Гончара, 33
Гончара вул., 33 оренда, відмова перший розгляд Перенесено

46 11.07.2017

Дарницька районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Лист .№08/10871 20.06.2017
Щодо скасування рішення комісії від 16.02.2017 

пункту 19 ч. ІІ протоколу № 41
Гмирі вул., 3 Б

скасування 

рішення комісії 
перший розгляд Перенесено

47 11.07.2017

Дарницька районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Лист №08/11031 21.06.2017

щодо скасування рішення комісії від 27.12.2016 

пункту 31 ч. V протоколу № 37 (зміна графіка 

використання) - ФОП Скриннікова Г.О., просп. 

Бажана, 32-А)

 Бажана просп., 32-А
скасування 

рішення комісії 
перший розгляд Перенесено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

48 11.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист №08/11360 26.06.2017

щодо врегулювання конфліктної ситуації стосовно 

використання ТОВ "Торговельно-комерційна фірма 

"Межигір'я" нежитлових приміщень на 

Андріївському звозі, 13-Б 

Андріївський узвіз, 13-Б 
скасування 

рішення комісії 
перший розгляд Розглянуто

Надану інформацію взяти до 

відома.

49 11.07.2017 ПМП "Аптека КіАВО" Лист

щодо врегулювання конфліктної ситуації стосовно 

продовження строку дії договору оренди 

нежитлових приміщень на вул. Сковороди, 2 к.3 

(вул. Іллінська, 3/7)

 Іллінська вул., 3/7
скасування 

рішення комісії 
перший розгляд Розглянуто Інформацію взяти до відома

50 11.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист 08/12164 10.07.2017

щодо погодження кандидатур представників 

територіальної громади м.Києва для участі у 

позачергових загальних зборах акціонів приватного 

акціонерного товариства "Компанія 

"Київенергохолдінг" до складу Наглядової ради та 

Ревізійної комісії товариства

погодження 

кандидатур
перший розгляд Розглянуто

Погоджено кандидатури 

представників 

територіальної громади 

м.Києва для участі у 

позачергових загальних 

зборах акціонерів 

приватного акціонерного 

товариства "Компанія 

"Київенергохолдінг": 

1. до складу Наглядової 

ради:

Пантелеєва П.О;

Гудзя А.А;

Шмуляра О.В.

до складу Ревізійної комісії 

Товариства: 

Гайнову О.К.;

Романенко Н.П.;

1 04.07.2017
Депутат КМР Антонєнко Л. 

В.
Лист

Про розгляд питання щодо запровадження 

автоматизованої системи укладання, зміни, 

припинення і обліку правочинів щодо оренди 

нерухомого майна територіальної громади міста 

Києва "ВласКом". 

автоматизована 

система
повторний розгляд Перенесено

Протокол № 55 від 

30.07.2017 - перенесено 

розгляд питання на 

наступне засідання комісії. 

Запрошений директор 

Департаменту інформаційно-

комунікаційних технологій  

Ю.Назаров

2 04.07.2017

Депутати КМР 

Л.Антонєнко, Ю.Дідовець, 

Р.Марченко, М.Іщенко, 

М.Буділов, О.Омельченко 

Проект рішення 

КМР

Про розгляд проекту рішення Київської міської 

ради "Про внесення змін до рішення Київської 

міської ради від 31 березня 2011 року №100/5487 

"Про Програму приватизації комунального майна 

територіальної громади міста Києва"

внесесння змін 

до процедури 

приватизації

повторний розгляд Перенесено

Протокол № 55 від 

30.07.2017 - перенесено 

розгляд питання на 

наступне засідання комісії.

2.1 04.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист №08/11216 23.06.2017
щодо зауважень до проекту рішення від 14.06.2017 

№08/231-1477/ПР 

внесесння змін 

до процедури 

приватизації

повторний розгляд Перенесено

2.2 04.07.2017 Депутат КМР А. Шлапак Лист
щодо зауважень до проекту рішення від 14.06.2017 

№08/231-1477/ПР 

внесесння змін 

до процедури 

приватизації

повторний розгляд Перенесено

3 04.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА), 

Дніпровської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації

Проект рішення 

КМР

"Про передачу в оренду нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва єдиному претенденту на право 

оренди" 

В.Сєрова вул., 32
оренда, єдиний 

претендент
повторний розгляд Перенесено

Приватний навчально-

виховний комплекс "Київ" 

(ДНЗ – спеціалізована 

школа І ступеня – гімназія – 

Центр позашкільної осв(ПН 

ВК іти, вул. В.Сєрова, 32

4 04.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА), 

Солом'янська районна в 

місті Києві державної 

адміністрації 

Проект рішення 

КМР

"Про передачу в оренду нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва єдиному претенденту на право 

оренди" 

Солом'янська вул.,  23
оренда, єдиний 

претендент
повторний розгляд Перенесено

Доручити Орендодавцю 

майна здійснити 

обстеження нежитлових 

приміщень на 

вул.Солом"янській, 22. ТОВ 

"Талісман", вул. 

Солом'янська, 22

5 04.07.2017
Депутат КМР Буділов М. 

М.

Проект рішення 

КМР

Про вихід Київської міської державної адміністрації 

зі складу Вищого навчального закладу "Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини 

"України

вихід з 

навчального 

закладу

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань освіти, науки, сім'ї, 

молоді та спорту – відхилила проект 

рішення на засіданні комісії від 

14.06.2017 (протокол № 10, витяг з 

протоколу № 08/285-130 від 

23.06.2017).

повторний розгляд Знято з розгляду

Протокол №53 від 

13.06.2017 – перенесено 

розгляд питання до 

отримання рекомендацій 

постійної комісії Київської 

міської ради з питань освіти, 

науки, сім'ї, молоді та 

спорту.



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

6 04.07.2017 Депутат КМР І.Опадчого 
Проект рішення 

КМР

Про Положення про постійні комісії Київської 

міської ради

положення про 

комісії
повторний розгляд Перенесено

Протокол №49 від 

23.05.2017 - питання не 

розглянуто та перенесено.

Про розгляд пропозицій 

депутата Київради 

Л.Антонєнка (вих. 

№08/279/08/156-418 від 

22.05.2017).

Протокол №53 від 

13.06.2017 – доручено 

Л.Антонєнку та В.Сторожуку 

опрацювати  надані 

зауваження до проекту 

рішення та надати 

узгоджені пропозиції на 

розгляд комісії.

7 04.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про надання дозволу комунальному підприємству 

"Фармація" на списання шляхом продажу 

транспортних засобів

списання 

транспортних 

засобів

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань охорони здоров'я та 

соціального захисту– підтримала 

проект рішення.

Постійною комісією Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримано 

проект рішення.

повторний розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

Консенсусом присутніх 

членів комісії вирішено 

перенести розгляд питання 

та запросити представника 

КП "Фармація"

8 04.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Проект рішення 

КМР

Про створення комунального некомерційного 

підприємства "Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №1"

Створення КНП

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань охорони здоров'я та 

соціального захисту –доопрацьовує 

проект рішення.

Постійною комісією Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримано 

із рекомендаціями.

повторний розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

8.1 04.07.2017

користувачі послуг КНП 

"Центр первинної медико-

санітарної допомоги №1

Лист №08/10245 08.06.2017
Про розгляд колективного звернення КНП "Центр 

первинної медико-санітарної допомоги №1"
Створення КНП повторний розгляд Знято з розгляду

8.2 04.07.2017

КНП "Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги №2

Лист

 Про розгляд колективного звернення користувачів 

медичних послуг КНП "Центр первинної медико-

санітарної допомоги №1"

           48 423 900,00   Створення КНП повторний розгляд Знято з розгляду

9 04.07.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

О.Спасибко

Подільська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Лист
08/231-

4704/ПР
23.11.16

Про дозвіл Подільській районній в місті Києві 

державній адміністрації на списання суми 

незавершених капітальних інвестицій по об'єкту 

"Будівництво житлового будинку (соціальне житло) 

на перетині вулиць Н.Ужвій та Новомостицької у 

Подільському районі

перетин вулиць Н. Ужвій та 

Новомостицької
                517 765,00   

Списання суми 

незавершених 

капітальних 

інвестицій

повторний розгляд Перенесено

Про розгляд листа 

Подільської РДА щодо 

аудиторського звіту 

Департаменту внутрішнього 

фінансового контролю та 

аудиту 

Протокол № 41 від 

16.02.2017 - надати до 

проекту рішення висновок 

Департаменту внутрішнього 

фінансового контролю та 

аудиту виконавчого органу 

Київської міської ради 

10 04.07.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

О.Спасибко

Подільська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Лист
08/231-

4703/ПР
23.11.16

Про дозвіл Подільській районній в місті Києві 

державній адміністрації на списання суми 

незавершених капітальних інвестицій по об'єкту 

"Будівництво багатоповерхового житлового 

будинку (соціальне житло) з вбудованими 

приміщеннями громадського призначення на вул. 

Н.Ужвій, 6-б

вул. Н.Ужвій, 6-б                 153 449,00   

Списання суми 

незавершених 

капітальних 

інвестицій

повторний розгляд Перенесено

Про розгляд листа 

Подільської РДА щодо 

аудиторського звіту 

Департаменту внутрішнього 

фінансового контролю та 

аудиту 

Протокол № 41 від 

16.02.2017 - надати до 

проекту рішення висновок 

Департаменту внутрішнього 

фінансового контролю та 

аудиту виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації).

11 04.07.2017

Депутати КМР С.Кримчака, 

Г.Ясинського, О.Петровця, 

О.Маляревича, 

Я.Горбунова, О.Харченка, 

Д.Банаса, О.Бродського, 

А.Задерейко 

Проект рішення 

КМР

Про звернення Київської міської ради до 

Верховного Суду України у судових справах щодо 

визнання недійсними інвестиційних договорів

Звернення до 

ВСУ

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань торгівлі, 

підприємництва та регуляторної 

політики – підтримала проект 

рішення

повторний розгляд Перенесено

Протокол №49 від 

23.05.2017 - консенсусом 

присутніх членів комісії 

вирішено перенести 

розгляд питання на  чергове 

засідання комісії та  

звернутися до Управління 

правового забезпечення 

діяльності Київської міської 

ради щодо надання 

правового висновку по 

даному проекту рішення. 

http://kmr.gov.ua/uk/comisii/30
http://kmr.gov.ua/uk/comisii/30
http://kmr.gov.ua/uk/comisii/30
http://kmr.gov.ua/uk/comisii/30
http://kmr.gov.ua/uk/comisii/30


№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

12 04.07.2017
Регіональне відділення 

ФДМУ по м.Києву 
Лист №08/7644 27.04.2017

щодо подальшого використання об'єкта на вул. 

Братиславській, 21 (незавершеного будівництва 

комунальної власності)

Братиславська вул., 21

використання 

об*єкту 

незавершеного 

будівництва

повторний розгляд Перенесено

Протокол №53 від 

13.06.2017 – перенесено 

розгляд питання у зв’язку з 

відсутністю представника 

Регіонального відділення 

ФДМУ по м. Києву.

13 04.07.2017
Служба зовнішньої 

розвідки України 
Лист № 08/9704 30.05.2017

щодо передачі комплексу нежитлових будівель на 

вул. Білицькій, 13 А до державної власності

щодо передачі 

комунальної 

власності у 

державну

повторний розгляд Розглянуто

Доручити Департаменту 

комунальної власності 

м.Києва підготувати 

відповідний проект рішення 

Київради. Протокол №53 від 

13.06.2017 – перенесено 

розгляд питання та 

доручено запросити 

представника  Служби 

зовнішньої розвідки 

України.

13.1 04.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист
 № 

08/10007 
02.06.2017

щодо доцільності передачі у державну власність 

комплексу будівель на вул. Білицькій, 13-а
Білицька, 13 а

щодо передачі 

комунальної 

власності у 

державну

повторний розгляд Розглянуто

14 04.07.2017
Постійна комісія КМР з 

питань власності

Виконання 

рішення ПК 

власності

щодо надання переліку об’єктів спортивної 

інфраструктури в закладах освіти, які були передані 

у 2017 році в орендне користування та надання 

переліку об’єктів спортивної інфраструктури, які 

можуть бути включені у перелік вільних 

приміщень, як такі що можуть бути надані в 

орендне користування для погодинного 

використання  організаціями, які здійснюють 

діяльність в галузі спорту. 

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

повторний розгляд Перенесено

Протокол №53 від 

13.06.2017 –  перенести 

розгляд питання

14.1 04.07.2017

Голосіївська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація 

Лист

Виконання рішення комісії щодо надання переліку 

об’єктів спортивної інфраструктури в закладах 

освіти -//-

Школа № 85            182,00   

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

повторний розгляд Перенесено

Протокол №53 від 

13.06.2017 –  перенести 

розгляд питання

14.2 04.07.2017

Святошинська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація 

Лист

Виконання рішення комісії щодо надання переліку 

об’єктів спортивної інфраструктури в закладах 

освіти -//-

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

повторний розгляд Перенесено

Протокол №53 від 

13.06.2017 –  перенести 

розгляд питання

14.3 04.07.2017

Управління освіти 

Солом'янської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації

Лист

Виконання рішення комісії щодо надання переліку 

об’єктів спортивної інфраструктури в закладах 

освіти -//-

І.Пулюя вул., 3б

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

повторний розгляд Перенесено

Протокол №53 від 

13.06.2017 –  перенести 

розгляд питання

14.4 04.07.2017

Оболонська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація 

Лист

Виконання рішення комісії щодо надання переліку 

об’єктів спортивної інфраструктури в закладах 

освіти -//-

Богатирська вул., 2 Б            150,00   

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

повторний розгляд Перенесено

Протокол №53 від 

13.06.2017 –  перенести 

розгляд питання

14.5 04.07.2017

Управління освіти 

Дніпровської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації 

Лист

Виконання рішення комісії щодо надання переліку 

об’єктів спортивної інфраструктури в закладах 

освіти -//-

ЗНЗ №228

Школи № 65,128,201

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

повторний розгляд Перенесено

Протокол №53 від 

13.06.2017 –  перенести 

розгляд питання

14.6 04.07.2017

Деснянська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Лист

Виконання рішення комісії щодо надання переліку 

об’єктів спортивної інфраструктури в закладах 

освіти -//-

СШ № 301

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

повторний розгляд Перенесено

Протокол №53 від 

13.06.2017 –  перенести 

розгляд питання

14.7 04.07.2017

Печерська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Лист

Виконання рішення комісії щодо надання переліку 

об’єктів спортивної інфраструктури в закладах 

освіти -//-

Школа № 90

Ліцей № 51

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

повторний розгляд Перенесено

Протокол №53 від 

13.06.2017 –  перенести 

розгляд питання

14.8 04.07.2017

Дарницька районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Лист

Виконання рішення комісії щодо надання переліку 

об’єктів спортивної інфраструктури в закладах 

освіти -//-

СЗШ № 309, 316, 329

Гімназія "Київська Русь"

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

повторний розгляд Перенесено

Протокол №53 від 

13.06.2017 –  перенести 

розгляд питання

14.9 04.07.2017

Шевченкивська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація 

Лист

Виконання рішення комісії щодо надання переліку 

об’єктів спортивної інфраструктури в закладах 

освіти -//-

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

повторний розгляд Перенесено

Протокол №53 від 

13.06.2017 –  перенести 

розгляд питання

14.10 04.07.2017

Подільська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Лист

Виконання рішення комісії щодо надання переліку 

об’єктів спортивної інфраструктури в закладах 

освіти -//-

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

повторний розгляд Перенесено

Протокол №53 від 

13.06.2017 –  перенести 

розгляд питання

15 04.07.2017
Постійна комісія КМР з 

питань власності

Виконання 

рішення ПК 

власності

Про виконання рішення комісії від 28.03.2017  

пункту 11.1 протоколу № 44

інвестування 

орендарями у 

спортивні  

майданчики

повторний розгляд Перенесено

Протокол №53 від 

13.06.2017 –  перенести 

розгляд питання.



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

15.1 04.07.2017

Деснянська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Лист
Про виконання рішення комісії від 28.03.2017  

пункту 11.1 протоколу № 44

інвестування 

орендарями у 

спортивні  

майданчики

повторний розгляд Перенесено

Запрошені: представник  

управління  освіти 

Подільської РДА  та 

представники шкіл 

Подільського району.

15.2 04.07.2017

Печерська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Лист
Про виконання рішення комісії від 28.03.2017  

пункту 11.1 протоколу № 44

інвестування 

орендарями у 

спортивні  

майданчики

повторний розгляд Перенесено

15.3 04.07.2017

Голосіївська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація 

Лист
Про виконання рішення комісії від 28.03.2017  

пункту 11.1 протоколу № 44

інвестування 

орендарями у 

спортивні  

майданчики

повторний розгляд Перенесено

15.4 04.07.2017

Солом'янська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація 

Лист
Про виконання рішення комісії від 28.03.2017  

пункту 11.1 протоколу № 44

інвестування 

орендарями у 

спортивні  

майданчики

повторний розгляд Перенесено

15.5 04.07.2017

Шевченківська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація 

Лист
Про виконання рішення комісії від 28.03.2017  

пункту 11.1 протоколу № 45

інвестування 

орендарями у 

спортивні  

майданчики

повторний розгляд Перенесено

15.6 04.07.2017

Дарницька районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Лист
Про виконання рішення комісії від 28.03.2017  

пункту 11.1 протоколу № 46

інвестування 

орендарями у 

спортивні  

майданчики

повторний розгляд Перенесено

15.7 04.07.2017

Департамент з питань 

реєстрації виконавчого 

органу Київської міської 

ради (КМДА)

Лист
Про виконання рішення комісії від 28.03.2017  

пункту 11.1 протоколу № 44

інвестування 

орендарями у 

спортивні  

майданчики

повторний розгляд Перенесено

15.8 04.07.2017

Департамент фінансів 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(КМДА) 

Лист
Про виконання рішення комісії від 28.03.2017  

пункту 11.1 протоколу № 44

інвестування 

орендарями у 

спортивні  

майданчики

повторний розгляд Перенесено

16 04.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зника

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА), 

Дніпровська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація.

Проект рішення 

КМР

Про затвердження переліку об'єктів комунальної 

власності територіальної громади міста Києва, 

право оренди яких виборюється на конкурсних 

засадах

Челябінська вул., 5              840,0   оренда, конкурс повторний розгляд Розглянуто

Доручити орендодавцю 

майна передбачити в 

умовах конкурсу на 

нежитлове приміщення на 

вул.Челябінській, 5, що 

майбутній орендар повинен 

взяти на себе інвестиційні 

зобов"язання на 

проведення ремонтних 

робіт спортивного 

майданчика на суму не 

менше 200000,00 грн. 

Протокол №53 від 

13.06.2017 –  перенести 

розгляд питання.

Доповідачі: представники 

департаменту та району.

17 04.07.2017
Депутат КМР Антонєнко Л. 

В.
Лист

Щодо неналежного виконання умов договорів 

оренди  (по 2 приміщенням на вул. Фролівській, 

1/6, літ. А`) орендарями: ВСГО "Федерація 

бейсболу та софтболу України" та ГО "Асоціація 

спортивної боротьби України"

Фролівська вул., 1/6, літ. А`
 194,00

155,00 

щодо виконання 

договору 

оренди

повторний розгляд Перенесено

Протокол №53 від 

13.06.2017 – перенесено 

розгляд питання

Доповідач: Л.Антонєнко

18 04.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист №08/9494 26.05.2017

Щодо застосування пункту 11 рішення Київської 

міської ради від 21.04.2015 №415/1280 (із змінами 

рішенням від 07.07.2016 №583/583) при 

розрахунку плати за суборенду ФОП Щербакову 

М.Ф. за користування нежитлових приміщень на 

вул. Кондратюка, 8 

Кондратюка вул., 8 227,00 надання знижки повторний розгляд Перенесено

Протокол №53 від 

13.06.2017 – рішення не 

прийнято. Доповідач: 

представник 

Департаменту.

19 04.07.2017

Департамент освіти і 

науки, молоді та спорту 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації)

Лист №08/9929 01.06.2017

Щодо проведення реставраційних робіт  КП 

"Житлоінвестбуд-УКБ" та закриття будівлі на вул. 

Володимирській, 57 

Володимирська вул., 57

проведення 

реставраційних 

робіт

повторний розгляд Розглянуто

Створити робочу групу щодо 

питань, пов’язаних з 

проведенням 

реставраційних робіт будівлі  

на вул. Володимирській, 57, 

що знаходиться в 

оперативному управлінні 

ККПНЗ «Київський міський 

будинок учителя» у складі:

- М.Іщенко;

- М.Буділов;

- Я.Діденко;

- С.Артеменко.



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

20 04.07.2017
Київський міський голова 

В.Кличко 
Лист

Щодо розгляду електронної петиції підтриманої 

відповідно до п. 5.5 «Положення про порядок 

подання та розгляду електронних петицій» 

стосовно повернення повного майнового і 

технологічного комплексу «Київенерго» під 

контроль міста 

електронна 

петиція
повторний розгляд Перенесено

Протокол №49 від 

23.05.2017 - рішення не  

прийнято та вирішено 

звернутись до  Управління 

правового забезпечення 

діяльності Київської міської 

ради.

20.1 04.07.2017

Управління правового 

забезпечення діяльності 

Київської міської ради

Лист
Що порушені у цій петиції питання не належать до 

компетенції управління 

правовий 

висновок
повторний розгляд Перенесено

21 04.07.2017
Депутати КМР В.Сторожук, 

С.Артеменко, М.Іщенко

Депутатське 

звернення
.№08/11223 23.06.2017

Щодо заслуховування керівника ПАТ «Київенерго» 

на засіданні постійної комісії Київської міської ради 

з питань власності у зв’язку з прийняттям 

Київською міською радою рішення про припинення 

Угоди щодо реалізації проекту управління та 

реформування енергетичного комплексу міста 

Києва від 27.09.2001, укладеної між Київської 

міською радою та енергопостачальною компанією 

«Київенерго»

заслуховування 

керівника ПАТ 

«Київенерго»

повторний розгляд Перенесено

Протокол №54 від 

23.06.2017 - заслуховування 

інформації генерального 

директора ПАТ 

«Київенерго» щодо: -

подання ПАТ «Київенерго» 

до Київської міської 

державної адміністрації, 

на виконання п.4.7 Угоди, 

щорічних розрахунків 

(звітів) витрат на 

поліпшення комунального 

майна, проведених ПАТ 

«Київенерго», з 

підтвердженням 

висновком незалежного 

аудитора, який є єдиною 

підставою для компенсації 

за згодою Сторін у 

встановленому порядку 

його витрат 

Енергопостачальника 

Адміністрацією; - 

наявності документів, на 

виконання п.5.3.3. Угоди, 

на підставі яких можливо 

визначити перелік 

поліпшень комунального 

майна, які неможливо 

відокремити без 

22 04.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист № 08/10130 06.06.2017

Щодо неможливості ПАТ "Київенерго" вчасного 

здійснення платежу за користування комунальним 

майном територіальної громади міста Києва 

заслуховування 

керівника ПАТ 

«Київенерго»

повторний розгляд Перенесено

23 04.07.2017 Депутат КМР О. Петровець
Проект рішення 

КМР

"Про повернення до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва нежитлового 

приміщення (дошкільного навчального закладу 

№220) по вулиці Плеханова, 6а в Дніпровському 

районі м.Києва"  

Плеханова вул., 6 а

повернення до 

комунальної 

власності 

приміщення

Питання перебуває на розгляді 

постійної комісії Київської міської 

ради з питань освіти, науки, сім'ї, 

молоді та спорту. 

перший розгляд Перенесено

Перенести розгляд до 

надання висновків постійної 

комісії Київської міської 

ради з питань освіти, науки, 

сім"ї, молоді та спорту з 

врахуванням її профілю 

щодо розвитку мережі 

дитячих навчальних 

закладів в умовах 

розбудови мірорайону. 

Запрошений представник 

ТОВ "Кристал едюкейшн 

груп". 

24 04.07.2017

Депутати КМР М.Буділов, 

А.Шаповал, І.Картавий, 

Д.Попов 

Проект рішення 

КМР

"Про скасування рішення Київської міської ради від 

23.02.2017 № 950/1954 "Про передачу в оренду 

нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва єдиному 

претенденту на право оренди" 

скасування 

рішення комісії 

Питання перебуває на розгляді 

постійної комісії Київської міської 

ради з питань освіти, науки, сім'ї, 

молоді та спорту. 

перший розгляд Знято з розгляду

Знято з розгляду за 

ініціативою суб"єкта 

подання.

25 04.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про демонтаж та списання основних засобів, які 

належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва"

 вул. Пимоненка, 

вул. Студентській, вул. 

Глибочицькій

демонтаж та 

списання 

основних 

засобів

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку – 

підтримала проект рішення на 

комісії 26.06.2017 протокол 20/82. 

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань житлово-

комунального господарства та 

паливно-енергетичного комплексу – 

засідання комісії 03.07.2017

перший розгляд Перенесено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

26 04.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про демонтаж та списання основних засобів, які 

належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва" 

вул. Златоустівська 98 559,46

демонтаж та 

списання 

основних 

засобів

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку – 

підтримала проект рішення на 

комісії 26.06.2017 протокол 20/82. 

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань житлово-

комунального господарства та 

паливно-енергетичного комплексу – 

засідання комісії 03.07.2017

перший розгляд Перенесено

27 04.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про демонтаж та списання основних засобів, які 

належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва" 

вул. Різницька 2 783,15

демонтаж та 

списання 

основних 

засобів

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку – 

підтримала проект рішення на 

комісії 26.06.2017 протокол 20/82. 

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань житлово-

комунального господарства та 

паливно-енергетичного комплексу – 

засідання комісії 03.07.2017

перший розгляд Перенесено

28 04.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про демонтаж та списання основного засобу, який 

належить до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва"

вул. Федорова 335,48

демонтаж та 

списання 

основних 

засобів

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку – 

підтримала проект рішення на 

комісії 26.06.2017 протокол 20/82. 

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань житлово-

комунального господарства та 

паливно-енергетичного комплексу – 

засідання комісії 03.07.2017

перший розгляд Перенесено

29 04.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про надання дозволу спеціалізованому 

водогосподарському комунальному підприємству 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

"Київводфонд" на знесення та списання основного 

засобу, який належить до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва"

129 036,98

знесення та 

списання 

основного 

засобу

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку – 

підтримала проект рішення на 

комісії 26.06.2017 протокол 20/82. 

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань житлово-

комунального господарства та 

паливно-енергетичного комплексу – 

засідання комісії 03.07.2017

перший розгляд Перенесено

30 04.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про надання дозволу комунальним 

підприємствам на списання шляхом продажу 

транспортних засобів" 

списання 

шляхом 

продажу 

транспортних 

засобів

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку – 

підтримала проект рішення на 

комісії 23.06.2017 протокол 20/82.

перший розгляд Перенесено

31 04.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про надання дозволу Управлінню освіти 

Солом'янської районної в місті Києві державної 

адміністрації на знесення та списання основних 

засобів" 

знесення та 

списання 

основного 

засобу

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку – 

підтримала проект рішення на 

комісії 23.06.2017 протокол 20/82. 

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань освіти, науки, сім'ї, 

молоді та спорту  – розгляд на 

засіданні комісії 05.06.2019.

перший розгляд Перенесено

32 04.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про надання дозволу комунальному підприємству 

Київської міської ради "Телекомпанія "Київ" на 

списання шляхом ліквідації транспортних засобів"

списання 

шляхом 

ліквідації 

транспортних 

засобів

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку – 

підтримала проект рішення на 

комісії 26.06.2017 протокол 20/82.

перший розгляд Перенесено

33 04.07.2017

Депутати КМР, члени 

фракції "Об'єднання 

Самопоміч" О.Пинзеник, 

Н.Манойленко, 

Г.Сандалова, Ю.Лобан, 

Ю.Вахель  

Проект рішення 

КМР

"Про деякі заходи щодо організації функціонування 

дитячої кімнати для тимчасового перебування 

дітей в адміністративному будинку Київської 

міської ради" 

створення 

дитячої кімнати 

в Київській 

міській раді

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань освіти, науки, сім'ї, 

молоді та спорту  – розгляд на 

засіданні комісії 05.06.2019.

перший розгляд Перенесено

34 04.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент охорони 

здоров'я виконавчого 

органу Київради (КМДА)

Проект рішення 

КМР

"Про деякі питання, пов'язанні з утворенням 

комунального некомерційного підприємства 

"Київський міський центр крові" виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)" 

створення 

комунального 

некомерційного 

підприємства 

"Київський 

міський центр 

крові"

перший розгляд Погоджено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

35 04.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про скасування рішення Київської міської ради від 

17 лютого 2015 року №95/960 "Про передачу в 

оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

єдиним претендентам на право оренди" в частині 

надання в оренду нежитлових приміщень на просп. 

Георгія Гонгадзе, 20, літ. В" 

Георгія Гонгадзе просп., 20, літ. В 502,9

скасування 

рішення 

Київської 

міської ради

перший розгляд Перенесено

36 04.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА), 

Святошинська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

Проект рішення 

КМР

"Про скасування рішення Київської міської ради від 

21 травня 2015 року №507/1371 "Про передачу в 

оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

єдиному претенденту на право оренди" 

Львівська вул., 6/3 178,75

скасування 

рішення 

Київської 

міської ради

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань освіти, науки, сім'ї, 

молоді та спорту – погодила 

проект рішення на засіданні комісії 

14.06.2017

перший розгляд Перенесено

37 04.07.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про передачу в оренду без проведення конкурсу 

нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва" у зв’язку із 

правовим висновком управління правового 

забезпечення діяльності Київської міської ради 

Шовкуненка вул., 4 72,00 оренда повторний розгляд Погоджено

1. Повторно підтримати 

проект рішення Київради. 2. 

Відхилити правовий 

висновок управління 

правового забезпечення 

діяльності Київради  від 

01.03.2017 №08/230-1377. 

Доповідачі: представник 

Департаменту.

38 04.07.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

О.Спасибко

Подільська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Проект рішення 

КМР

 "Про дозвіл Подільській районній в місті Києві 

державній адміністрації на списання суми 

незавершених капітальних інвестицій по об'єкту 

"Проведення реконструкції Контрактової площі та 

реставрації будівель і споруд на вул. Петра 

Сагайдачного, спорудження пам'ятника Петру 

Могилі та відновлення комплексу Гесте та 

магістрату в Подільському районі" у зв’язку із 

правовим висновком управління правового 

забезпечення діяльності Київської міської ради 

списання суми 

незавершених 

капітальних 

інвестицій

повторний розгляд Перенесено

Підтримати правовий 

висновок від 22.06.2017 

№08/230-1555. Доручити 

суб"єкту подання 

доопрацювати проект 

рішення Київради з 

врахуванням зауважень 

управління правового 

забезпечення діяльності 

Київради.

39 04.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
.№08/10385 12.06.2017

 "Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва зовнішніх 

каналізаційних водопровідних мереж ТОВ "СЕРВІС-

ТЕХНОБУД"

прийняття 

мереж
перший розгляд Перенесено

40 04.07.2017

Деснянська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Проект 

розпорядження
.№08/10462 13.06.2017

"Про внесення змін у додаток 3 до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 10 

грудня 2010 року № 1112 "Про питання організації 

управління районами в місті Києві" 

внесення змін 

до 

розпорядження 

КМДА

перший розгляд Перенесено

41 04.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
.№08/10696 16.06.2017

"Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішніх каналізаційних мереж товариства з 

обмеженою відповідальністю "МОЛОДІЖНИЙ 

ЖИТЛОВИЙ КОМРПЛЕКС "ОБОЛОНЬ" 

прийняття 

мереж
перший розгляд Погоджено

42 04.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
.№08/10696 16.06.2017

"Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва зовнішніх 

каналізаційних мереж ТОВ "БУДСПЕЦСЕРВІС"

23 694 969,75
прийняття 

мереж
перший розгляд Перенесено

43 04.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
.№08/10696 16.06.2017

"Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва зовнішніх 

каналізаційних мереж товариства з обмеженою 

відповідальністю "ТМК-БЛОК" 

1 950 390,47
прийняття 

мереж
перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

44 04.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
.№08/10696 16.06.2017

"Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 

мереж водопостачання реконструкція камер та 

колодязів) товариства з обмеженою 

відповідальністю "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ" 

2 017 885,13
прийняття 

мереж
перший розгляд Перенесено

45 04.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
.№08/10972 20.06.2017

"Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

об'єктів теплопостачання Київського квартирно-

експлуатаційного управління Міністерства оборони 

України"

прийняття 

мереж

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

46 04.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
.№08/10972 20.06.2017

"Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва теплових 

мереж ТОВ "БУДСПЕЦСЕРВІС"

8 719 242,41
прийняття 

мереж
перший розгляд Перенесено

47 04.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
.№08/10972 20.06.2017

"Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

теплових мереж ТОВ "СП ФАСАД"

205 331,66
прийняття 

мереж
перший розгляд Погоджено

48 04.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

"Про закріплення нежилих приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва за 

КДЮСШ "Школа спорту"

Озерна вул., 9 275,00

закріплення 

нежилих 

приміщень

перший розгляд Перенесено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

49 04.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
.№08/10972 20.06.2017

"Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішніх газопровідних мереж житлово-

будівельних кооперативів" 

Туполева вул., 5 

Туполеєва вул., 15 Д

прийняття 

мереж
перший розгляд Погоджено

50 04.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист .№08/10511 14.06.2017

Щодо першочергового права викупу нежитлових 

приміщень в будинку на вул. Героїв Дніпра, 18, літ. 

"А" 

Героїв Дніпра вул., 18, літ. "А" 117,70

викуп 

нежитлових 

приміщень

перший розгляд Перенесено

51 04.07.2017 Г.О.Сандалова
Депутатське 

звернення
№ 08/10180 07.06.2017

Щодо переведення класів "Вальдорфська школа" в 

один загальноосвітній навчальний заклад міста 

Києва та надання приміщення на правому березі 

м.Києва для функціонування школи І-ІІІ ступенів

переведення 

класів 

"Вальдорфська 

школа"

перший розгляд Розглянуто

Доручити орендодавцям 

майна (крім лівобережних 

районів) надати депутату 

Київради О.Сандаловій 

перелік вільних приміщень 

для розміщення 

навчального закладу

51.1 04.07.2017

Батьки та вчителі дітей, які 

навчаються у 

Вальдорфській школі ДАІ

Лист
Щодо надання нежитлових приміщень комунальної 

власності м.Києва 

надання 

нежитлових 

приміщень

перший розгляд Розглянуто

Запрошені: представники 

Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту та ДКВ

52 04.07.2017
Постійна комісія КМР з 

питань власності

Виконання 

рішення ПК 

власності

Щодо продовження договору про співробітництво  

між  Товарною біржою "Перша Універсальна Біржа 

"Україна" та Департаментом комунальної власності 

м.Києва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) на 

виконання рішення комісії від 23.05.2017 

продовження 

договору про 

співробітництво  

між  Товарною 

біржою 

перший розгляд Перенесено

52.1 04.07.2017
Постійна комісія КМР з 

питань власності

Виконання 

рішення ПК 

власності

Щодо продовження договору про співробітництво  

між Універсальною товарною біржою "Національні 

ресурси" та  Департаментом комунальної власності 

м.Києва  виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)  на 

виконання рішення комісії від 23.05.2017. 

продовження 

договору про 

співробітництво  

між  Товарною 

біржою 

перший розгляд Перенесено

53 04.07.2017
Депутат КМР Антонєнко Л. 

В.
Лист

Щодо приміщення на вул. Терещенківській, 13 

Запрошений представник Організації ветеранів 

України - Рада Київської міської Організації 

ветеранів України.

приміщення на 

вул. 

Терещенківській

, 13 

перший розгляд Перенесено

54 04.07.2017

КП 

"Київжитлоспецексплуатац

ія"

Лист
Щодо укладання охоронних договорів на нежилі 

приміщення на вул. О.Гончара, 33, літ. А 

укладання 

охоронних 

договорів

перший розгляд Перенесено

55 04.07.2017

Солом'янська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація 

Лист .№08/10320 09.06.2017
Щодо скасування рішення комісії від 27.09.2016 

позиції 2 пункту 41.2-41.15 ч. ІІ протоколу № 25 
Ушинського вул., 1 37,00

скасування 

рішення комісії 
перший розгляд Перенесено

56 04.07.2017

Дарницька районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Лист .№08/10871 20.06.2017
Щодо скасування рішення комісії від 16.02.2017 

пункту 19 ч. ІІ протоколу № 41
Гмирі вул., 3 Б

скасування 

рішення комісії 
перший розгляд Перенесено

57 04.07.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист .№08/10511 14.06.2017

Щодо визначення Головному управлінню 

Національної поліції  орендної ставки у розмірі 

0,5% за користування нежитловими приміщеннями

орендна ставка перший розгляд Перенесено

58 04.07.2017
Київський міськогий 

голова В.Кличко 
Лист .№20345 12.06.2017

Щодо визначення Головному управлінню 

Пенсійного фонду України в м. Києві орендної 

плати у розмірі 1 грн за користування нежитловими 

приміщеннями 

орендна ставка перший розгляд Розглянуто

Погодити   питання щодо  

визначення Центральному 

об'єднанню управління 

Пенсійного фонду України в 

м.Києві  орендної ставки у 

розмірі 0,01% на  термін до 

31.12.2017 за користування 

нежитловими 

приміщеннями:

- вул. Бульварно-

Кудрявська, 29, 840, 1 кв.м;

- вул. Котовського, 33-А, 

883,2 кв.м;

- вул. Кловський спуск, 14-А, 

320,0 кв.м;

- вул. Крутий узвіз, 4, 875,8 

кв.м;

- вул. Вишгородська, 50-Б, 

57, 5 кв.м;

- вул. Озерна, 26-А, 952,0 

кв.м;

- вул. Борисоглібська, 14, 

467, 9 кв.м;

- вул. Волоська, 36/38, 444,6 

кв.м;

- вул. Світлицького, 28-Б, 

51,0 кв.м.

2. Рекомендувати 

Головному управлінню 

Пенсійного фонду України в 



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

58.1 04.07.2017

Центральне об'єднання 

управління Пенсійного 

фонду України в м.Києві

Лист № 08/10532 14.06.2017

Щодо визначення орендної ставки у розмірі 1,00 

грн, або 0,01% за користування нежитловими 

приміщеннями 

орендна ставка перший розгляд Розглянуто

59 04.07.2017 Колективне звершення Лист 08/КО-6825 03.07.17

Про розгляд колективного звернення мешканців 

Голосіївського району від 30.06.2017 стосовно 

непродовження строку дії договору оренди 

нежитлового приміщення у ДнЗ №341 на 

вул.Антоновича, 150-А, укладеного з ТОВ "ДЦ 

Плекальня" на наступні 3 роки 

вул.Антоновича, 150-А

не продовження 

строку дії 

договору 

оренди ТОВ 

"Плекальня"

перший розгляд Розглянуто

Підтримано ініціативу 

громадськості 

Голосіївського району щодо 

непродовження ТОВ "ДЦ 

Плекальня" строку дії 

договору оренди 

нежитлового приміщення у 

ДнЗ №341 на 

вул.Антоновича, 150-А на 

наступні 3 роки.

60 04.07.2017 Лист

Про передачу житлового будинку на вул. 

Гоголівській, 17 у Шевченківському районі 

комунального підприємства з утримання та 

експлуатації житлового фонду спеціального 

призначення «Спецжитлофонд» об’єднанню 

співвласників багатоквартирного будинку «СНЕЙЛ 

СЕРВІС»

вул. Гоголівська, 17

Передача 

житлового 

будинку ОСББ

перший розгляд Погоджено

61 04.07.2017
Депутат КМР Артеменко С. 

В.

Проект рішення 

КМР
08/231-1542 26.06.2017

Про  внесення змін у додаток до рішення Київської 

міської ради від 23.02.2017 №950/1954 «Про 

передачу в оренду нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва єдиному претенденту на право оренди

вул.Плєханова, 6-а
Внесення змін 

до рішення
перший розгляд Погоджено

62 04.07.2017

Голосіївська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація 

Лист 08/11866 05.07.2017 Про  внесення змін до істотних умов договору просп. Голосіївський, 59-А 

(заміна сторони 

по договору 

оренди ТОВ 

«АРТ МЕД» на 

ТОВ 

«МАКСФАРМА») 

перший розгляд Погоджено

63 04.07.2017

Печерська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

Лист 08/11429 27.06.2017

Про розгляд  звернення Печерської РДА  щодо  

внесення змін до істотних умов договору 

(визначення  орендної ставки у розмірі   0,001%) –  

Прокуратура міста Києва, 

пров. Євгена Гуцала, 5 Надання знижки перший розгляд Погоджено

2 30.06.2017

 депутати Київради 

Л.Антоненко, Ю.Дідовець, 

Р.Марченко, М.Іщенко, 

М.Буділов, О.Омельченко 

Проект рішення 

КМР
1477/ПР 27.04.2017

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 31 березня 2011 року №100/5487 "Про 

Програму приватизації комунального майна 

територіальної громади міста Києва"

Про внесення 

змін до рішення 

Київради

Повторний розгляд Перенесено

Перенести розгляд питання 

на наступне засідання 

комісії з метою 

опрацювання пропозицій 

депутата Київради А.Шлапак 

та Департаменту 

комунальної власності м. 

Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА). 

3 30.06.2017

Департамент культури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Пропозиції депутатів Київської міської ради щодо 

внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 21 квітня 2015 року №415/1280 "Про 

затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва".

Пропозиції 

депутатів щодо 

внесення змін 

до проекту 

рішення

Протокол № 53 від 13.06.2017; № 54 

від 23.06.2017 - перенесено розгляд 

питання.

Повторний розгляд Перенесено

4 30.06.2017

заступник 

голови 

Київської 

міської 

державної 

адміністра

ції 

Г.Старосте

нко 

заступник голови Київської 

міської державної 

адміністрації Г.Старостенко 

Проект рішення 

КМР
1476/ПР  14.06.2017 Про утворення комунального дошкільного навчального закладу (дитячий садок) №48 Печерського району міста Києвавул. Анрі Барбюса,5-А

створення ДНЗ 

№48 
Погоджено

5 30.06.2017

 Київський 

міський 

голова 

В.Кличко

 Київський міський голова 

В.Кличко

Проект рішення 

КМР
1346/ПР  26.05.2017 

Про створення комунальної бюджетної установи 

"Київський міський центр допомоги учасникам 

антитерористичної операції"

вул. Хрещатик, 36

створення 

бюджетної 

установи

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань охорони здоров'я та 

соціального захисту – на засіданні 

комісії 31.05.2017 (протокол № 8/33) 

рішення не прийнято.

Постійною комісією Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – проект 

рішення підтримано на засіданні 

комісії від 13.06.2017 (протокол № 

18/80) (витяг з протоколу №08/280-

1774 від 21.06.2017).

Перший розгляд Погоджено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

6 30.06.2017
ПАТ «Київський річковий 

порт"
Лист 08/11338 26.06.2017

Щодо захисту законних прав власника нерухомого 

майна - ПАТ «Київський річковий порт»  на підставі 

свідоцтва про право власності на гуртожиток 

вул.Турівська, 12 3574,60

щодо захисту 

законних прав 

власника 

нерухомого 

майна

Перший розгляд Розглянуто

Звернутися до Управління 

правового забезпечення 

діяльності Київської міської 

ради стосовно надання 

правової оцінки прийнятому 

рішенню постійною 

комісією Київської міської 

ради з питань власності 

щодо  продовження строку 

дії договору оренди на 

1 23.06.2017
Депутат КМР Антонєнко Л. 

В.
Лист

Про розгляд питання щодо запровадження 

автоматизованої системи укладання, зміни, 

припинення і обліку правочинів щодо оренди 

нерухомого майна територіальної громади міста 

Києва "ВласКом". 

автоматизована 

система
повторний розгляд Перенесено

Протокол № 55 від 

30.07.2017 - перенесено 

розгляд питання на 

наступне засідання комісії. 

Запрошений директор 

Департаменту інформаційно-

комунікаційних технологій  

Ю.Назаров

2 23.06.2017

Депутати КМР 

Л.Антоненко, Ю.Дідовець, 

Р.Марченко, М.Іщенко, 

М.Буділов, О.Омельченко 

Проект рішення 

КМР

Про розгляд проекту рішення Київської міської 

ради "Про внесення змін до рішення Київської 

міської ради від 31 березня 2011 року №100/5487 

"Про Програму приватизації комунального майна 

територіальної громади міста Києва"

внесесння змін 

до процедури 

приватизації

повторний розгляд Перенесено

Протокол № 55 від 

30.07.2017 - перенесено 

розгляд питання на 

наступне засідання комісії.

3 23.06.2017
Постійна комісія КМР з 

питань власності

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

«Про внесення змін до Положення про 

Департамент комунальної власності м.Києва 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)».

внесення змін 

до Положення 
перший розгляд Перенесено

4 23.06.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

"Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва водопровідних 

споруд та обладнання товариства з обмеженою 

відповідальністю "РІЕЛТ-БУД" 

вул.М.Раскової (Сверстюка) 81010725,00

прийняття до 

комунальної 

власності 

водопроводних

мереж

перший розгляд Погоджено

5 23.06.2017
Г.Старосте

нко

Департамент освіти і 

науки, молоді та спорту 

(КМДА)

Проект рішення 

КМР
20.06.2017 08/231-1522

"Про зміну типу та найменування гімназії "Ерудит" 

м.Києва на навчально-виховний комплекс "Ерудит" 

дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) – 

школа І ступеня – гімназія Солом'янського району 

м.Києва 

вул.Тупикова, 27 перший розгляд Погоджено

6 23.06.2017 Депутат КМР М.Конобас
Проект рішення 

КМР
09.06.2017 08/231-1430

"Про передачу у безоплатне користування 

(позичку) основних засобів комунальної власності 

територіальної громади міста Києва" (основних 

засобів придбаних для реалізації громадських 

проектів-переможців конкурсу)

реалізація 

громадських 

проектів

перший розгляд Погоджено

7 23.06.2017

заступник 

голови 

КМДА 

О.Спасибко

Департаменту будівництва 

та житлового забезпечення 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР
15.06.2017 08/231-1510

"Про зміну найменування комунального 

комерційного унітарного підприємства "Фінансова 

компанія "Житло-інвест" виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та збільшення розміру статутного 

капіталу"

Погоджено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

8 23.06.2017
В.Сторожук, М.Іщенко, 

С.Артеменко
Лист 23.06.2017 08/11223

Про заслуховування керівника ПАТ «Київенерго» на 

засіданні постійної комісії Київської міської ради з 

питань власності у зв’язку з прийняттям Київською 

міською радою рішення про припинення Угоди 

щодо реалізації проекту управління та 

реформування енергетичного комплексу міста 

Києва від 27.09.2001 укладеної між Київської 

міською радою та енергопостачальною компанією 

«Київенерго»

Заслуховування 

звіту керівника 

ПАТ 

"Київенерго"

Розглянуто

Запросити на наступне 

засідання комісії 

генерального директора 

ПАТ «Київенерго» з метою 

заслуховування інформації 

щодо:

   -подання ПАТ 

«Київенерго» до Київської 

міської державної 

адміністрації, на виконання 

п. 4.7 Угоди, щорічних 

розрахунків (звітів) витрат 

на поліпшення 

комунального майна, 

проведених ПАТ 

«Київенерго», з 

підтвердженням висновком 

1 13.06.2017

керівник 

апарату 

КМДА 

В.Бондаре

нка та 

перший 

заступник 

голови 

КМДА 

Г.Пліса 

Проект рішення 

КМР

Про утворення комунального підприємства 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

"Муніципальна охорона" 

                566 900,00   

Утворення 

комунального 

підприємства

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку  - підтримано 

проект рішення (протокол №7/69 від 

15.03.2017, вх. №08/280-711 від 

24.03.2017) 

Протокол №49 від 23.05.2017 - 

рішення не прийнято

повторний розгляд Погоджено

Запросити суб"єкта подання 

на наступне засідання 

комісії

2 13.06.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент транспортної 

інфраструктури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект рішення 

КМР

Про безоплатну передачу автомобілів спеціального 

призначення комунальної власності територіальної 

громади міста Києва до комунальної власності 

територіальної громади міста Чигирина Черкаської 

області

безоплатна 

передача 

автомобіля

Постійною комісією Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку розгляд 

погоджено проект рішення (витяг з 

протоколу № 14/76 від 11.05.2017).

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань транспорту, зв'язку та 

реклами – підтримала проект 

рішення.

Протокол №49 від 23.05.2017 - 

запросити  представника 

Департаменту транспортної 

інфраструктури виконавчого органу 

повторний розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

Рекомендувати  

Департаменту транспортної 

інфраструктури виконавчого 

органу Київради (КМДА) 

підготувати проект рішення 

Київської міської ради про 

надання дозволу 

комунальному підприємству  

електромереж зовнішнього 

освітлення м.Києва 

«Київміськсвітло» на 

списання шляхом продажу 

на аукціоні транспортних 

3 13.06.2017 Депутат КМР І.Опадчий
Проект рішення 

КМР

Про Положення про постійні комісії Київської 

міської ради

положення про 

комісії КМР
повторний розгляд Перенесено

Консенсусом присутніх 

членів комісії вирішено 

доручити  Л.Антонєнку та 

В.Сторожуку опрацювати  

надані зауваження до 

проекту рішення та надати 

узгоджені пропозиції на 

розгляд комісії.

4 13.06.2017

заступник 

голови 

КМДА 

О.Спасибко

Подільська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Проект рішення 

КМР

Про дозвіл Подільській районній в місті Києві 

державній адміністрації на списання суми 

незавершених капітальних інвестицій по об'єкту 

"Проведення реконструкції Контрактової площі та 

реставрації будівель і споруд на вул. Петра 

Сагайдачного, спорудження пам'ятника Петру 

Могилі та відновлення комплексу Гесте та 

магістрату в Подільському районі

             1 997 978,00   

списання сум 

незавершених 

капітальних 

інвестицій

Постійною комісією Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – погоджено 

проект рішення на засіданні 16-

17.05.2017 протокол №14/77.

повторний розгляд Погоджено

Протокол №49 від 

23.05.2017 - рішення не 

прийнято.

5 13.06.2017

заступник 

голови 

КМДА 

П. Пантеле

єв 

Проект рішення 

КМР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради "Про надання дозволу комунальному 

підприємству "Київське комунальне 

автотранспортне підприємство № 2737" на 

списання шляхом продажу транспортних засобів, 

які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

списання 

шляхом 

продажу 

транспортних 

засобів

Про повторний розгляд проекту 

рішення у зв’язку із правовим 

висновком управління правового 

забезпечення діяльності Київської 

міської ради від 12.05.2017 №08/230-

1129. 

повторний розгляд Погоджено

Протокол № 52 від 

30.05.2017 - перенесено 

розгляд питання до надання 

інформації та відповідних 

документів Департаментом 

ЖКІ депутату Київської 

міської ради В.Сторожуку.

6 13.06.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про надання дозволу комунальному підприємству 

"Святошинське лісопаркове господарство" на 

списання основних засобів, які належать до 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва

                  28 941,82   

списання 

основних 

засобів

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – погоджено 

проект рішення на засіданні комісії 

30.05.2017 протокол №17/79.

повторний розгляд
Погоджено із 

зауваженнями

Підтримати проект рішення 

Київради за умови, що на 

місці знесених основних 

засобів, а саме: конюшні 

дерев’яної, Башні 

Рожновського, сараю 

дерев’яного 

балансоутримувачем  буде 

облаштовано територію.

7 13.06.2017

Департамент будівництва 

та житлового забезпечення 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект 

розпорядження

Про передачу житлового будинку на вул. 

Гоголівській, 17 у Шевченківському районі 

комунального підприємства з утримання та 

експлуатації житлового фонду спеціального 

призначення «Спецжитлофонд» об’єднанню 

співвласників багатоквартирного будинку «СНЕЙЛ 

СЕРВІС»

Гоголівська вул., 17

передача 

житлового 

будинку ОСББ

повторний розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

Протокол № 52 від 

30.05.2017 – доручено 

депутату Київської міської 

ради А.Андрєєву 

доопрацювати питання.



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

8 13.06.2017
Регіональне відділення 

ФДМУ по м.Києву 
Лист №08/7644 27.04.2017

щодо подальшого використання об'єкта на вул. 

Братиславській, 21 (незавершеного будівництва 

комунальної власності)

Братиславська вул., 21

використання 

об*єкту 

незавершеного 

будівництва

повторний розгляд Перенесено

Консенсусом присутніх 

членів комісії вирішено   

перенести розгляд питання 

у зв’язку з відсутністю 

представника Регіонального 

відділення ФДМУ по м. 

Києву.

9 13.06.2017

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

щодо передачі на баланс міста Києва та 

реконструкції спортивного комплексу "Схід" на вул. 

Бориспільській, 8 та стадіону "Схід" на вул. 

Привокзальній, 12А

Бориспільська вул., 8 

Привокзальна вул., 12 а

передача на 

баланс міста та 

реконструкція 

повторний розгляд Розглянуто

Довести до відома 

представників місцевої 

ініціативи, що на засіданні 

комісії розглянуто та 

погоджено за поданням 

депутата Київської міської 

ради, члена депутатської 

фракції «Об’єднання 

«Самопоміч» Д.Стрижова, 

депутата Київської міської 

ради, члена депутатської 

фракції «Солідарність» 

Ю.Сулиги, депутата 

Київської міської ради, 

члена депутатської фракції 

«Всеукраїнське об’єднання 

«Батьківщина» С.Паладій та 

погоджено проект рішення 

«Про забезпечення 

прийняття до комунальної 

власності територіальної 

громади міста Києва 

об'єктів соціальної 

інфраструктури Державного 

підприємства "Виробниче 

об'єднання "Київський 

радіозавод" (доручення від 

11.04.2017 №08/231-982/ПР 

). 

9.1 13.06.2017

Управління з питань 

децентралізації, розвитку 

місцевого 

самоврядування, 

регіональних та 

міжнародних зав'язків  

секретаріату Київради 

Лист №08/7741 28.05.2017
щодо зауважень стосовно подання та внесення  

місцевої  ініціативної

Бориспільська вул., 8 

Привокзальна вул., 12 а

передача на 

баланс міста та 

реконструкція 

повторний розгляд Розглянуто

9.2 13.06.2017

постійна комісія з питань 

освіти, науки, сім'ї, молоді 

та спорту

Лист

щодо передачі на баланс міста Києва та 

реконструкції спортивного комплексу "Схід" на вул. 

Привокзальній, 12А

Бориспільська вул., 8 

Привокзальна вул., 12 а

передача на 

баланс міста та 

реконструкція 

повторний розгляд Розглянуто

Протокол № 52 від 

30.05.2017 - перенесено 

розгляд питання у зв’язку із 

відсутністю представників 

членів ініціативної групи 

територіальної громади 

міста Києва.

Запрошені представники 

місцевої ініціативи.

10 13.06.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Голова ОСББ

Лист

щодо розірвання договору оренди нежитлових 

приміщень на вул. Донецькій, 18, укладеного з ТОВ 

"Черпа" 

Донецька вул., 18 99,9

розірвання 

договору 

оренди

повторний розгляд Розглянуто

Відхилити заяву голови 

об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку 

"ЖК №18" Гнаська О.Г. 

щодо розірвання договору 

оренди нежитлових 

приміщень на вул. 

Донецькій, 18, укладеного з 

ТОВ "Черпа".

11 13.06.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист №08/3762 01.03.2017

щодо звільнення від орендної плати ТОВ "Софія 

488" з 09.12.2015 за орендне користування 

нежитловими приміщеннями на вул. Ломоносова, 

73, літ. Б за весь час протягом якого майно не 

використовувалось орендарем через обставини, за 

які орендар не відповідає 

Ломоносова 73, літ.Б

звільнення від 

сплати орендної 

плати

повторний розгляд Перенесено

Перенести розгляд питання 

до узгодження сторонами 

спірних питань.



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

12 13.06.2017 Депутат КМР Сандалова
Депутатське 

звернення
№08/9041 22.05.2017

щодо розгляду за участю ПАТ «Холдингова 

компанія «Київміськбуд» питання залучення 

інвестиційних коштів для будівництва дошкільних 

навчальних закладів у 5-а мікрорайоні житлового 

масиву Позняки діл.9 та в 6 мікрорайоні житлового 

масиву Осокорки-Північні діл.15 

залучення 

інвестиційних 

коштів 

повторний розгляд Розглянуто

Доручити ПАТ «Холдингова 

компанія «Київміськбуд» 

надати депутату Київської 

міської ради Сандаловій Г.О. 

роз’яснення ситуації з 

наданням копій документів, 

що засвідчують факт 

залучення інвестиційних 

коштів (копії інвестиційних 

договорів, акти прийому-

передачі та фінансово-

розрахункової документації 

(копії платіжних доручень) 

для будівництва дошкільних 

навчальних закладів у 5-а 

мікрорайоні житлового 

масиву Позняки діл.9 та в 6 

мікрорайоні житлового 

масиву Осокорки-Північні 

діл.15.Протокол № 52 від 

30.05.2017 –  запросити 

представника ПАТ 

«Холдингова компанія 

«Київміськбуд» з метою 

заслуховування інформації 

щодо визначення 

компанією бізнес-моделі 

залучення інвесторів у 

будівництво соціальної 

інфраструктури міста Києва, 

13 13.06.2017 ТОВ «РУБЕНС-РЕНТ» Лист №08/9321

щодо розгляду комплексу питань з приводу 

недопущення передачі на баланс  ОСББ «Симон 

Сервіс» приміщень на вул. Симона Петлюри, 5

Симони Петлюри вул., 5 (літера А)

передача 

житлового 

будинку ОСББ

повторний розгляд Розглянуто

1. Довести до відома 

орендодавців та 

балансоутримувачів 

комунального майна 

територіальної громади 

міста Києва, що в 

нежитлових будинках  не 

може бути створено  

об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку.  

2. Направити звернення 

заявнику, що комісія не 

вбачає правових підстав для 

передачі на баланс  ОСББ 

нежитлових приміщень, які 

є власністю територіальної 

громади міста Києва.

Протокол № 52 від 

30.05.2017 - перенести 

розгляд питання.

Запрошені: Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю «РУБЕНС-

РЕНТ», представники ОСББ 

«Симон Сервіс».



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

14 13.06.2017

Оболонська районна в 

м.Києві державна 

адміністрація 
Лист

 №08/283-

405вих/1
26.05.2017

щодо рекомендацій комісії по продовженню  

строку дії договору оренди ТОВ «Колегіум «Олімп»

продовження 

строку дії 

договору 

оренди

повторний розгляд Розглянуто

1. Доручити Оболонській 

районній в м.Києві 

державній адміністрації 

надати вичерпний перелік 

та інформацію щодо 

закладів освіти, а саме:

- закладів освіти 

комунальної власності 

територіальної громади 

міста Києва, які не 

функціонують, оскільки 

перебувають в аварійному 

стані;

- закладів освіти, які 

зайнятті державними 

установами, а також 

суб’єктами господарювання 

різних форм власності, 

діяльність яких не пов’язана 

з наданням освітніх послуг. 

2. Відділу забезпечення 

роботи постійної комісії 

Київської міської ради з 

питань власності 

опублікувати на сайті комісії 

отриману інформацію.

14.1. 13.06.2017 Коптєва О.С. Лист

щодо скасування продовження строку дії договору 

оренди ТОВ «Колегіум «Олімп» та відновлення 

роботи ДНЗ № 206 за цільовим призначенням 

продовження 

строку дії 

договору 

оренди

повторний розгляд Розглянуто

Пропозиції внесені 

депутатами - не небрали 

необхідної кількості голосів

14.2 13.06.2017 ТОВ «Колегіум «Олімп» Лист №08/10258 08.06.2017
продовженню  строку дії договору оренди ТОВ 

«Колегіум «Олімп»

продовження 

строку дії 

договору 

оренди

повторний розгляд Розглянуто

Пропозиції внесені 

депутатами - не небрали 

необхідної кількості голосів

15 13.06.2017

члени ініціативної групи 

мешканців мікрорайону 

Лівобережний

Лист

щодо ДНЗ № 220 на вул. Плеханова, 6А у 

Дніпровському районі м.Києва та рішення Київради 

від 22.02.2017 №950/1954   

Плеханова вул., 6А щодо ДНЗ повторний розгляд Розглянуто

Пропозиції внесені 

депутатами - не небрали 

необхідної кількості голосів. 

Протокол № 52 від 

30.05.2017 – перенесено 

розгляд питання у зв’язку із 

відсутністю членів 

ініціативної групи 

мешканців мікрорайону 

Лівобережний.

Запрошені: ініціативна 

група, представник 

Дніпровської РДА.

15.1 13.06.2017

постійна комісія з питань 

освіти, науки, сім'ї, молоді 

та спорту

Лист

щодо ДНЗ № 220 на вул. Плеханова, 6А у 

Дніпровському районі м.Києва та рішення Київради 

від 22.02.2017 №950/1955

щодо ДНЗ перший розгляд Розглянуто

Пропозиції внесені 

депутатами - не небрали 

необхідної кількості голосів

16 13.06.2017 гр. Стаднюк О.М. Лист
щодо перевірки  орендодавців з своєчасного 

переукладання договорів оренди та інші питання  

переукладання 

договорів 

оренди

повторний розгляд Розглянуто

Пропозиції внесені 

депутатами - не небрали 

необхідної кількості голосів. 

Протокол № 52 від 

30.05.2017 – питання не 

розглянуто та перенесено.

Запрошені: гр.Стаднюк О.М.

17 13.06.2017
Депутат КМР Антонєнко Л. 

В.

Проект рішення 

КМР

Про запровадження автоматизованої системи 

укладання, зміни, припинення і обліку правочинів 

щодо оренди нерухомого майна територіальної 

громади міста Києва «ВласКом»

система 

"ВласКом"
перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

18 13.06.2017
Депутат КМР Антонєнко Л. 

В.
Лист

Про виконання рішення комісії від 23.05.2017 

(протокол № 44)  щодо  погодження з постійною 

комісією Київради з питань власності укладання,  

продовження, зміну або припиняє договорів з 

біржею "Перша Універсальна Біржа "Україна" 

стосовно виконання робіт, пов’язаних з 

підготовкою об’єктів права комунальної власності 

територіальної громади міста Києва до 

приватизації, а також щодо відчуження цих об’єктів 

Департаментом. 

щодо 

погодження 

укладення 

договорів з 

біржами

перший розгляд Знято з розгляду



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

19 13.06.2017
Депутат КМР Антонєнко Л. 

В.
Лист

Про виконання рішення комісії від 23.05.2017 

(протокол № 44)  щодо  погодження з постійною 

комісією Київради з питань власності укладання,  

продовження, зміну або припиняє договорів з 

біржею "Національні ресурси"  стосовно виконання 

робіт, пов’язаних з підготовкою об’єктів права 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва до приватизації, а також щодо 

відчуження цих об’єктів Департаментом. 

щодо 

погодження 

укладення 

договорів з 

біржами

перший розгляд Знято з розгляду

20 13.06.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про надання дозволу комунальній організації 

"Київмедспецтранс" на списання шляхом продажу 

транспортних засобів

списання 

шляхом 

продажу 

транспортних 

засобів

Постійною комісією Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримано 

проект рішення.

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань охорони здоров'я та 

соціального захисту– підтримала 

проект рішення.

перший розгляд Погоджено

21 13.06.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про надання дозволу комунальному підприємству 

"Фармація" на списання шляхом продажу 

транспортних засобів

списання 

шляхом 

продажу 

транспортних 

засобів

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань охорони здоров'я та 

соціального захисту– підтримала 

проект рішення.

Постійною комісією Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримано 

проект рішення.

перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

22 13.06.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Проект рішення 

КМР

Про створення комунального некомерційного 

підприємства "Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №1"

Створення КНП

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань охорони здоров'я та 

соціального захисту –доопрацьовує 

проект рішення.

Постійною комісією Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримано 

із рекомендаціями.

перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

22.1 13.06.2017

користувачі послуг КНП 

"Центр первинної медико-

санітарної допомоги №1

Лист №08/10245 08.06.2017
Про розгляд колективного звернення КНП "Центр 

первинної медико-санітарної допомоги №1"
Створення КНП перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

22.2 13.06.2017

КНП "Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги №2

Лист

 Про розгляд колективного звернення користувачів 

медичних послуг КНП "Центр первинної медико-

санітарної допомоги №1"

           48 423 900,00   Створення КНП перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

23 13.06.2017
Депутат КМР Буділов М. 

М.

Проект рішення 

КМР

Про вихід Київської міської державної адміністрації 

зі складу Вищого навчального закладу "Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини 

"України"

вихід КМДА зі 

складу 

навчального 

закладу

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань освіти, науки, сім'ї, 

молоді та спорту – розгляд питання 

14.06.2017.

перший розгляд Перенесено

Перенести розгляд питання 

до отримання рекомендацій 

постійної комісії Київської 

міської ради з питань освіти, 

науки, сім'ї, молоді та 

спорту.

24 13.06.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

майна

                252 262,63   

безоплатне 

прийняття до 

комунальної 

власності

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань освіти, науки, сім'ї, 

молоді та спорту – погоджено проект 

рішення.

Постійною комісією Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку –погоджено 

проект рішення.

перший розгляд Погоджено

закріплення електронних 

приладів та обладнання за 

Київським міським 

правобережним центром 

для ВІЛ-інфікованих дітей та 

молоді

25 13.06.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 

нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

 Уманська вул., 31, К.2 91,3

передача в 

оренду без 

проведення 

конкурсу

повторний розгляд Погоджено

1. Повторно підтримати 

проект рішення Київради. 2. 

Відхилити правовий 

висновок управління 

правового забезпечення 

діяльності Київради  від 

12.05.2017 №08/230-1304. 

Доповідачі: представник 

Департаменту.

26 13.06.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№08/9492 26.05.2017

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва зовнішніх 

водопровідних каналізаційних мереж, споруд та 

обладнання на них товариства з обмеженою 

відповідальністю "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ"

335,59              3 065 618,00   

прийняття до 

комунальної 

власності 

зовнішніх 

водопровідних 

каналізаційних 

мереж, споруд 

та обладнання 

перший розгляд Погоджено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

27 13.06.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№08/9906 01.06.2017

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києхва 

зовнішніх теплових мереж житлово-будівельного 

кооперативу "МЕДИК-2" 

                134 800,00   

безоплатне 

прийняття до 

комунальної 

власності 

зовнішніх 

теплових мереж

перший розгляд Погоджено

28 13.06.2017
Депутат КМР Антонєнко Л. 

В.
Лист

Про розгляд питання щодо неналежного виконання 

умов договорів оренди  (по 2 приміщенням на вул. 

Фролівській, 1/6, літ. А`) орендарями: ВСГО 

"Федерація бейсболу та софтболу України" та ГО 

"Асоціація спортивної боротьби України"

Фролівська вул., 1/6, літ. А`
 194,00

155,00 

щодо виконання 

договору 

оренди

перший розгляд Перенесено

29 13.06.2017 Депутат КМР Пабат О. Лист №08/9656 30.05.2017

щодо інвентаризації всіх причалів та інших 

гідротехнічних споруд, що знаходяться в 

територіальних межах міста Києва, з поданням 

відповідного доручення виконавчому органу 

Київськеої міської ради (КМДА)

інвентаризація 

причалів та 

гідротехнічних 

споруд

перший розгляд Розглянуто

Доручити ДКВ м.Києва 

надати узагальнену 

інформацію щодо 

інвентаризації всіх причалів 

та інших гідротехнічних 

споруд які обліковуються на 

балансні комунальних 

підприємства та 

знаходиться в 

територіальних межах міста 

Києва.  2. Опублікувати на 

сайті комісії отриману 

інформацію щодо 

інвентаризації всіх причалів 

та інших гідротехнічних 

споруд. 3. Звернутись до 

виконавчого органу щодо 

надання постійній комісії та 

депутату О.Пабату 

інформацію про стан 

виконання Указу 

Президента України від 

2008 року «Про невідкладні 

заходи щодо розвитку 

м.Києва» в частині передачі 

причалів і гідротехнічних 

споруд, що перебувають у 

державній власності в 

межах міста Києва.

30 13.06.2017
Служба зовнішньої 

розвідки України 
Лист № 08/9704 30.05.2017

щодо передачі комплексу нежитлових будівель на 

вул. Білицькій, 13 А до державної власності

щодо передачі 

комунальної 

власності у 

державну

перший розгляд Перенесено

Перенести. Запросити 

представника  Служби 

зовнішньої розвідки 

України.

30.1 13.06.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист
 № 

08/10007 
02.06.2017

щодо доцільності передачі у державну власність 

комплексу будівель на вул. Білицькій, 13-а
Білицька, 13 а

щодо передачі 

комунальної 

власності у 

державну

перший розгляд Перенесено

31 13.06.2017
Постійна комісія КМР з 

питань власності

Виконання 

рішення ПК 

власності

щодо надання переліку об’єктів спортивної 

інфраструктури в закладах освіти, які були передані 

у 2017 році в орендне користування та надання 

переліку об’єктів спортивної інфраструктури, які 

можуть бути включені у перелік вільних 

приміщень, як такі що можуть бути надані в 

орендне користування для погодинного 

використання  організаціями, які здійснюють 

діяльність в галузі спорту. 

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

перший розгляд Перенесено

виконання рішення комісії 

від 11.04.2017 (протокол № 

45)

31,1 13.06.2017

Голосіївська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація 

Лист

Виконання рішення комісії щодо надання переліку 

об’єктів спортивної інфраструктури в закладах 

освіти -//-

Школа № 85            182,00   

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

перший розгляд Перенесено

31,2 13.06.2017

Святошинська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація 

Лист

Виконання рішення комісії щодо надання переліку 

об’єктів спортивної інфраструктури в закладах 

освіти -//-

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

перший розгляд Перенесено

31,3 13.06.2017

Управління освіти 

Солом'янської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації

Лист

Виконання рішення комісії щодо надання переліку 

об’єктів спортивної інфраструктури в закладах 

освіти -//-

І.Пулюя вул., 3б

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

перший розгляд Перенесено

31,4 13.06.2017

Оболонська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація 

Лист

Виконання рішення комісії щодо надання переліку 

об’єктів спортивної інфраструктури в закладах 

освіти -//-

Богатирська вул., 2 Б            150,00   

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

перший розгляд Перенесено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

31,5 13.06.2017

Управління освіти 

Дніпровської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації 

Лист

Виконання рішення комісії щодо надання переліку 

об’єктів спортивної інфраструктури в закладах 

освіти -//-

ЗНЗ №228

Школи № 65,128,201

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

перший розгляд Перенесено

31,6 13.06.2017

Деснянська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Лист

Виконання рішення комісії щодо надання переліку 

об’єктів спортивної інфраструктури в закладах 

освіти -//-

СШ № 301

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

перший розгляд Перенесено

31,7 13.06.2017

Печерська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Лист

Виконання рішення комісії щодо надання переліку 

об’єктів спортивної інфраструктури в закладах 

освіти -//-

Школа № 90

Ліцей № 51

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

перший розгляд Перенесено

31,8 13.06.2017

Дарницька районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Лист

Виконання рішення комісії щодо надання переліку 

об’єктів спортивної інфраструктури в закладах 

освіти -//-

СЗШ № 309, 316, 329

Гімназія "Київська Русь"

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

перший розгляд Перенесено

31,9 13.06.2017

Подільська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Лист

Виконання рішення комісії щодо надання переліку 

об’єктів спортивної інфраструктури в закладах 

освіти -//-

перелік об*єктів 

спортивної 

інфраструктури

перший розгляд Перенесено

32 13.06.2017
Постійна комісія КМР з 

питань власності

Виконання 

рішення ПК 

власності

Про виконання рішення комісії від 28.03.2017  

пункту 11.1 протоколу № 44

інвестування 

орендарями у 

спортивні  

майданчики

перший розгляд Перенесено

32.1 13.06.2017

Деснянська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Лист
Про виконання рішення комісії від 28.03.2017  

пункту 11.1 протоколу № 44

інвестування 

орендарями у 

спортивні  

майданчики

перший розгляд Перенесено

32.2 13.06.2017

Печерська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Лист
Про виконання рішення комісії від 28.03.2017  

пункту 11.1 протоколу № 44

інвестування 

орендарями у 

спортивні  

майданчики

перший розгляд Перенесено

32.3 13.06.2017

Голосіївська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація 

Лист
Про виконання рішення комісії від 28.03.2017  

пункту 11.1 протоколу № 44

інвестування 

орендарями у 

спортивні  

майданчики

перший розгляд Перенесено

32.4 13.06.2017

Солом'янська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація 

Лист
Про виконання рішення комісії від 28.03.2017  

пункту 11.1 протоколу № 44

інвестування 

орендарями у 

спортивні  

майданчики

перший розгляд Перенесено

32.5 13.06.2017

Департамент з питань 

реєстрації виконавчого 

органу Київської міської 

ради (КМДА)

Лист
Про виконання рішення комісії від 28.03.2017  

пункту 11.1 протоколу № 44

інвестування 

орендарями у 

спортивні  

майданчики

перший розгляд Перенесено

32.6 13.06.2017

Департамент фінансів 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(КМДА) 

Лист
Про виконання рішення комісії від 28.03.2017  

пункту 11.1 протоколу № 44

інвестування 

орендарями у 

спортивні  

майданчики

перший розгляд Перенесено

33 13.06.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Дніпровська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація 

Проект рішення 

КМР

Про затвердження переліку об'єктів комунальної 

власності територіальної громади міста Києва, 

право оренди яких виборюється на конкурсних 

засадах

Челябінська вул., 5            840,00   

оренда, 

проведення 

конкурсу

перший розгляд Перенесено

34 13.06.2017 Депутати КМР Лист

пропозиції до проекту рішення Київської міської 

ради від 06.02.2017 №08/231-355/ПР "Про 

внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 21 квітня 2015 року №415/1280 "Про 

затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва" 

внесення змін 

до положення 

про оренду

перший розгляд Перенесено

35 13.06.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист № 08/9494 26.05.2017

щодо застосування пункту 11 рішення Київської 

міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 (із змінами 

рішенням від 07.07.2016 №583/583) при 

розрахунку плати за суборенду ФОП Щербакову 

М.Ф. за користування нежитлових приміщень на 

вул. Кондратюка, 8 

Кондратюка вул. 8            227,00   
щодо плати за 

суборенду
перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

36 13.06.2017

КП "Автотранспортне 

підприємство 

Шевченківського району" 

Лист № 08/10029 02.06.2017

щодо погодження укладання договору оренди з 

єдиним претендентом комунальним 

підприємством "Шляхово-експлуатаційне 

управління по ремонту та утриманню 

автомобільних шляхів та споруд на них 

Шевченівського району м. Києва" за користування 

автомобілем ГАЗ -2217 (№АА 90-45 ЕА, 2007 року 

випуску)  

                  70 910,00   
оренда 

автомобіля
перший розгляд Погоджено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

37 13.06.2017

Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист № 08/9929 01.06.2017

щодо проведення реставраційних робіт  КП 

"Житлоінвестбуд-УКБ" та закриття будівлі на вул. 

Володимирській, 57 

Володимирська вул., 57
закриття будівлі 

на реставрацію
перший розгляд Перенесено

1. Перенести розгляд 

питання. 2. Запросити 

представника Департаменту 

освіти і науки, молоді та 

спорту виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації). 3. Доручити 

Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) запросити на 

засідання комісії 

представника Комунального 

комплексного 

позашкільного навчального 

закладу «Київський міський 

будинок учителя» та 

орендарів будівлі на вул. 

Володимирській, 57.

38 13.06.2017 Депутати КМР

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 21.04.2015 №415/1280 «Про 

затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Києва" за поданням 

депутатів Київської міської ради: С.Артеменка, 

В.Сторожука, М.Іщенка (доручення від 08.06.2017 

№08/231-1448/ПР). 

продовження 

строку дії 50% 

знижки на 

оренду майна

перший розгляд
Погоджено із 

зауваженнями

внести зміни в частині 

терміну дії, а саме: "до 31 

жовтня 2017 року"

1 30.05.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зника

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект рішення 

КМР
974/ПР 11.04.2017

Про надання дозволу комунальному підприємству 

"Київський метрополітен" на списання шляхом 

продажу на аукціоні транспортних засобів, які 

належать до комунальної власності територіальної 

громди міста Києва

           11 869 487,10   

Списання 

транспортних 

засобів

Перший розгляд Погоджено

2 30.05.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зника

Дарницька РДА
Проект рішення 

КМР
1124/ПР 27.04.2017

Про припинення шляхом ліквідації комунального 

підприємства "Школяр Дарницького району міста 

Києва"

Припинення 

шляхом 

ліквідації

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку - підтримано 

проект рішення (21.03.2017, протокол 

№8/70).

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань охорони здоров'я та 

соціального захисту – підтримано 

проект рішення на комісії 

(29.03.2017).

Перший розгляд Погоджено

3 30.05.2017

заступник 

голови 

КМДА 

Г.Старосте

нка

Департамент культури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР
1175/ПР 10.05.2017

Про створення комунального закладу "Театрально-

видовищний заклад культури "Театр "Київ Модерн-

балет"

Створення 

комунального 

закладу

Перший розгляд Погоджено

4 30.05.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зника

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР
777/ПР 22.03.2017

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради "Про надання дозволу комунальному 

підприємству "Київське комунальне 

автотранспортне підприємство № 2737" на 

списання шляхом продажу транспортних засобів, 

які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

внесення змін 

до рішення КМР
повторний розгляд Перенесено

Правовий висновок 

управління правового 

забезпечення діяльності 

Київської міської ради від 

12.05.2017 №08/230-1129. 

5 30.05.2017

заступник 

голови 

КМДА 

Г.Старосте

нко

Департамент освіти і 

науки, молоді та спорту 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) та 

Деснянська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

Проект рішення 

КМР
1093/ПР 27.04.2017

Про скасування рішення Київської міської ради від 

26 травня 2016 року № 363/363 "Про передачу в 

оренду без проведення конкурсу нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної 

громади міста Києва

просп. Ю.Гагаріна, 14-А

скасування 

рішення 

Київської 

міської ради

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань охорони здоров'я та 

соціального захисту – підтримано 

проект рішення на комісії 

Перший розгляд Погоджено

6 30.05.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зника

Департамент освіти і 

науки, молоді та спорту 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) та 

Деснянська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

Проект рішення 

КМР
1094/ПР 27.04.2017

Про надання дозволу комунальному підприємству 

"Святошинське лісопаркове господарство" на 

списання основних засобів, які належать до 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва

18,00 28941,82
Внесення змін 

до рішення КМР

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку - перенесено 

розгляд питання

Перший розгляд Перенесено

Доручити суб’єкту подання 

проекту рішення Київради 

запросити на засідання 

комісії представника 

комунального підприємства 

"Святошинське лісопаркове 

господарство

7 30.05.2017
Шевченківс

ька РДА

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект 

розпорядження
08/8378

Про затвердження акта приймання-передачі 

гуртожитку на вул. Деревлянській, 18 до 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва та до сфери управління Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації

вул. Деревлянська, 18 2703,5 328996,72
затвердження 

актів
Перший розгляд Погоджено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

8 30.05.2017 гр. Зайд М.В. Лист З-9645 24.04.2017

Про розгляд заяви гр. Зайд М.В. щодо реалізації 

свого права як власника та пропозиції виходу із 

ситуації де ½ частки квартири на вул. Сокальській, 

51 належить територіальній громаді м.Києва (вх. № 

З-9645 від 24.04.2017).

8.1 Про розгляд листа Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації щодо не наділення 

району повноваженнями по реалізації 

територіальною громадою м.Києва права 

комунальної власності на ½  частини квартири  на 

вул. Сокальській, 51 буд. 1 

вул. Сокальська, 51

щодо 

відчуження 

частки квартири

Перший розгляд Розглянуто

Направити звернення до 

Управління правового 

забезпечення діяльності 

Київської міської ради щодо 

надання роз’яснень 

стосовно можливих шляхів 

вирішення реалізації 

гр.Зайд М.В. свого права як 

власника та пропозиції 

виходу із ситуації де ½ 

частки квартири на вул. 

Сокальській, 51 належить 

територіальній громаді 

м.Києва.

9 30.05.2017 Місцева ініціатива
місцева 

ініціатива
08/КО-4261 21.04.2017

Про розгляд пропозиції та  заяви про внесення 

місцевої ініціативи щодо передачі на баланс міста 

Києва та реконструкції спортивного комплексу 

"Схід" на вул. Бориспільській, 8 та стадіону "Схід" 

на вул. Привокзальній, 12А

вул. Привокзальна, 12 А, 

вул. Бориспільська, 8

щодо прийняття 

до комунальної 

власності 

спортивного 

комплексу та 

стадіону

Перший розгляд Перенесено

9.1 30.05.2017

Управління з питань 

децентралізації, розвитку 

місцевого 

самоврядування, 

регіональних та 

міжнародних зав'язків  

секретаріату Київради

лист 08/246 27.04.2017
Щодо зауважень стосовно подання та внесення  

місцевої  ініціативної 
зауваження Перший розгляд Перенесено

10 30.05.2017

члени ініціативної групи 

мешканців мікрорайону 

Лівобережний

Лист 08/КО-4670 04.05.2017

Про розгляд звернення членів ініціативної групи 

мешканців мікрорайону Лівобережний щодо  ДНЗ 

№ 220 на вул. Плеханова, 6А у Дніпровському 

районі м.Києва та рішення Київради від 22.02.2017 

№950/1954 

Вул. Плеханова, 6А
скасування 

рішення
Перший розгляд Перенесено

11 30.05.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

лист
062/11/13-

4685
11.05.2017

Про розгляд листа Департаменту комунальної 

власності м.Києва виконавчого органу Київради 

(КМДА) щодо першочергового права придбання 

нежитлових приміщень в будинку на вул. Басейній, 

½, літ. "А" 

 вул. Басейній, ½, літ. "А" 829,7

щодо 

першочергового 

права 

придбання 

нежитлових 

приміщень

Перший розгляд Розглянуто

Направити звернення до 

постійної комісії Київської 

міської ради з питань 

бюджету та соціально-

економічного розвитку 

щодо можливості 

придбання за рахунок 

бюджетних коштів у 

комунальну власність 

нежилих приміщень 

загальною площею 829, 7 

кв. м на вул. Басейній, ½ у 

Печерському районі міста 

Києва.

12 30.05.2017

Департаментбудівництва 

та житлового забезпечення 

виконавчого органу 

Київради  (КМДА) 

факсограма

Про розгляд факсограми № 11 Департаменту 

будівництва та житлового забезпечення 

виконавчого органу Київради (КМДА)  щодо 

надання кандидатури для  участі у комісії з 

продажу квартир відповідно до рішення Київської 

міської ради від 23.03.2017 № 32/2254 "Про дозвіл 

Департаменту будівництва та житлового 

забезпечення виконавчого органу Київської міської 

ради (КМДА) на продаж квартир"

вул. Механізаторів, 2 кв. №197, 

№367 та №314

надання 

кандидатури 

для роботи у 

складі комісії

Перший розгляд Розглянуто

Рекомендувати  

кандидатуру депутата 

Київської міської ради 

Іщенка Михайла 

Володимировича для  участі 

у  комісії з продажу квартир

13 30.05.2017 ФОП О.Замрій Лист 08/З-4245 20.04.17

Про розгляд заяви ФОП О.Замрій щодо порушення 

чинного законодавства Печерською районною в 

місті Києві державною адміністрацією у розірванні 

договору оренди нежитлових приміщень на вул. 

Омельяновича-Павленка, 15

вул. Омельяновича-Павленка, 15

щодо 

незаконного 

розірвання 

договору 

оренди

Перший розгляд Знято з розгляду

Питання зняти з розгляду до 

його вирішення у судовому 

порядку.

14 30.05.2017 Дніпровська РДА Лист 08/6115 05.04.2017

Про розгляд листа Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації щодо включення 

нежитлових приміщень на вул. Березняківській, 28 

до Переліку вільних приміщень комунальної 

власності територіальної громади м. Києва 

вул. Березняківська, 28 872,9

включення до 

переліку 

вільних

Перший розгляд Розглянуто

Рекомендувати 

Дніпровській районній в 

місті Києві державній 

адміністрації включити 

нежитлові  приміщення на 

вул. Березняківській, 28 до 

Переліку вільних приміщень 

комунальної власності 

територіальної громади м. 

Києва.

15 30.05.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Лист 08/8320 12.05.2017

Про розгляд листа Департаменту комунальної 

власності м.Києва виконавчого органу Київради 

(КМДА) щодо скасування рішення комісії - пункту 

12 частини ІІ протоколу № 33 від 06.12.2016 (в 

частині укладання договору оренди з єдиним 

претендентом - ФОП Кукушкін В.І., вул. Кондратюка 

Юрія, 8, к.1

вул. Кондратюка, 8, к.1 2,0
скасування 

рішення комісії
Перший розгляд Погоджено

Скасувати рішення комісії: 

пункт 12 частини ІІ 

протоколу №33 від 

06.12.2016 (в частині 

укладання договору оренди 

з єдиним претендентом - 

ФОП Кукушкін В.І., вул. 

Кондратюка Юрія, 8, к.1).



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

16 30.05.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Лист 08/8541 15.05.2017

Про розгляд листа Департаменту комунальної 

власності м.Києва виконавчого органу Київради 

(КМДА) щодо скасування рішення комісії - пункту 

51 частини ІІ протоколу № 38 від 17.01.2017 (в 

частині укладання договору оренди з єдиним 

претендентом - ТОВ "ВІК-А", вул. Кирилівська, 103-

А, к.26

вул. Кирилівська, 103-А, к.26 97,71
скасування 

рішення комісії
Перший розгляд Погоджено

Скасувати рішення комісії: 

пункт 51 частини ІІ 

протоколу №38 від 

17.01.2017 (в частині 

укладання договору оренди 

з єдиним претендентом - 

ТОВ "ВІК-А", вул. 

Кирилівська, 103-А, к.26).

17 30.05.2017

Регіональне відділення 

фонду Державного майна 

України по місту Києву 

Лист 08/6933 18.04.2017

Про розгляд звернення Регіонального відділення 

фонду Державного майна України по місту Києву 

щодо надання кандидатури для участі в роботі 

конкурсної комісії з приватизації Єдиного 

майнового комплексу державного 

спеціалізованого підприємства «Укрспецторг» за 

адресою: м. Київ, пров. Музейний, 12 

надання 

кандидатури 

для роботи у 

складі комісії

Перший розгляд Розглянуто

Рекомендувати  

кандидатуру депутата 

Київської міської ради 

Іщенка Михайла 

Володимировича 

18 30.05.2017

Регіональне відділення 

фонду Державного майна 

України по місту Києву 

Лист 08/6933 18.04.2017

Про розгляд звернення Регіонального відділення 

фонду Державного майна України по місту Києву 

щодо надання кандидатури для участі в роботі 

комісії з приватизації державного підприємства 

«Електронмаш». 

надання 

кандидатури 

для роботи у 

складі комісії

Перший розгляд Розглянуто

Рекомендувати  

кандидатуру депутата 

Київської міської ради 

Свириденко Ганну 

Вікторівну 

19 30.05.2017 О.Гнасько Лист 08/2002 03.02.2017

Про розгляд заяви голови об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку "ЖК №18" Гнаська О.Г. 

щодо розірвання договору оренди нежитлових 

приміщень на вул. Донецькій, 18, укладеного з ТОВ 

"Черпа" 

Донецька вул., 18

щодо 

розірвання 

договору 

оренди

Перший розгляд Перенесено

20 30.05.2017

Департаменту будівництва 

та житлового забезпечення 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
08/4120 07.03.17

Про зарахування до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва квартир

вул. Тулузи, 3,

вул. Гоголівська, 11/39, 

вул. Академіка Туполєва, 20-Д

зарахування 

квартир

Протокол № 44 від 28.03.2017 - 

звернутися до Святошинської  

районної в місті Києві державної 

адміністрації  та Шевченківської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації  надати у комісію 

інформацію щодо  перспектив  

розподілу   квартир на  вул. Тулузи, 3, 

вул. Гоголівській, 11/39 та  вул. 

Туполєва, 20-Д.

Перенесено

Перенести розгляд питання 

у зв’язку відсутністю 

інформації від 

Святошинської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації  та 

Шевченківської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації  щодо  

перспектив розподілу 

квартир на  вул. Тулузи, 3, 

вул. Гоголівській, 11/39 та  

вул. Туполєва, 20-Д.

21 30.05.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Лист 08/6444 10.04.2017

Про виконання протокольного доручення 

(протокол №38) від 17.01.2017 щодо врахування 

рекомендацій комісії до проекту рішення Київської 

міської ради "Про вихід Деснянської районної у 

місті Києві ради зі складу учасників Приватного 

вищого навчального закладу "Деснянський 

економіко-правовий коледж при Міжрегіональній 

Академії управління персоналом"

Вихід з 

товариства
Перший розгляд Розглянуто

1. Інформацію взяти до 

відома. 2. Направити 

звернення до Управління 

правового забезпечення 

діяльності Київської міської 

ради щодо  подання 

позовної заяви до суду 

стосовно повернення 

нежитлових приміщень 

середньої загальної школи I-

III ступенів  №248 

Деснянського району 

м.Києва на вул. 

М.Закревського, 45-Б у 

комунальну власність 

територіальної громади 

міста Києва. 3. Направити 

звернення до  Головного 

управління Національної 

поліції у місті Києві та 

Прокуратури міста Києва 

щодо захисту майнових 

прав територіальної 

громади міста Києва на 

нежитлові приміщення 

середньої загальної школи I-

III ступенів  №248 

Деснянського району 

м.Києва на вул. 

М.Закревського, 45-Б  та 

21.1 30.05.2017 Деснянська РДА Лист

Про розгляд листа Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації щодо приватизації 

Приватним Вищим навчальним закладом 

"Деснянський економіко-правовий коледж при 

Міжрегіональній Академії управління персоналом" 

частини будівлі загальною площею 1597,3 кв.м на 

вул.Закревського, 45-Б  за рішенням 

Святошинського районного суду м.Києва від 

22.08.2013 року

вул. Закревського, 45-Б         1 597,30   інформація
Протокол №42 від 28.02.2017 – 

рішення не прийнято
Розглянуто



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

22 30.05.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист 08/3762 01.03.2017

Про звернення Департаменту комунальної 

власності м. Києва виконавчого органу Київради 

(КМДА) щодо звільнення від орендної плати ТОВ 

"Софія 488" з 09.12.2015 за орендне користування 

нежитловими приміщеннями на вул. Ломоносова, 

73, літ. Б за весь час протягом якого майно не 

використовувалось орендарем через обставини, за 

які орендар не відповідає

вул. Ломоносова, 73-Б

звільнення від 

сплати орендної 

плати

Перший розгляд Перенесено

1. Перенести розгляд 

питання. 2. Доручити 

орендодавцю запросити на 

засідання комісії 

представника ТОВ "Софія 

488" з метою визначення 

строку   щодо призупинення 

нарахування  орендної 

плати.

23 30.05.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист 08/5495

Попередній розгляд проекту рішення про передачу 

у безоплатне користування (позичку) громадській 

організації "Київ ІТ Кластер" нежилих приміщень у 

будівлі, яка належить до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва"

вул. О.Архипенка, 5 2424,3

передача у 

безоплатне 

користування 

нежилих 

приміщень

Перший розгляд Розглянуто

Попередньо погодити  

проект рішення Київської 

міської ради "Про передачу 

у безоплатне користування 

(позичку) громадській 

організації "Київ ІТ Кластер" 

нежилих приміщень у 

будівлі, яка належить до 

комунальної власності 

територіальної громади 

міста Києва".

24 30.05.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист 08/4001 03.03.2017

Про звернення Департаменту комунальної 

власності м. Києва виконавчого органу Київради 

(КМДА) щодо подальшого використання 

приміщень на вул. Ялтинській, 11, літ. В у зв'язку з 

зверненням мешканців житлового будинку та 

працівниками дитячо-юнацького клубу  щодо 

закриття пункту прийому вторинної сировини (вих. 

№062/05/11-2254 від 03.03.2017, вх. №08/4001 від 

01.03.2017). 

Вул. Ялтинська, 11, літ В

щодо 

подальшого 

використання 

приміщень на 

вул. Ялтинська, 

11, літ. В

Перший розгляд Розглянуто

 Залишити без змін цільове 

використання нежитлових 

приміщень на вул. 

Ялтинській, 11,  літ.В за 

договором оренди, 

укладеним з ФОП 

І.Перепелициною.

25 30.05.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
08/9097 22.05.2017

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Києва 

основних засобів ТОВ «УКРБІЗНЕСГРУП АЛЬЯНС"

                543 463,27   

Безоплатне 

прийняття  

інженерних 

мереж, споруд 

та обладнання 

на них

Перший розгляд Погоджено

Устаткування 

електропостачання на 

Наддніпрянському шосе, 3

26 30.05.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
08/9100 22.05.2017

Про зарахування майна до комунальної власності 

територіальної громади м.Києва

артезіанські свердловини: 

Артема-Полтавська,

просп. Науки, 43,

вул. Освіти, 5,

вул. Г.Наумова, 27, 

фонтани, 

Бюветний комплекс: 

просп. П.Тичини, 28-Б, 

вул. С.Лазов, 5

           10 217 721,30   
Передача майна 

з балансу
Перший розгляд Погоджено

27 30.05.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект 

розпорядження
08/9021 19.05.2017

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м.Києва 

інженерних мереж зовнішнього освітлення з 

обладнанням товариства з обмеженою 

відповідальністю «СТОЛИЧНИЙ ЦУМ"

вул. Б.Хмельницького, вул. 

Хрещатик до вул.Пушкінської
                385 796,00   

Безоплатне 

прийняття 

мереж 

зовнішнього 

освітлення

Перший розгляд Погоджено

28 30.05.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
08/9398 25.05.2017

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішніх каналізаційних мереж житлово-

будівельного кооперативу «ЕКСПРЕС»

вул. Тичини, 24-А,

вул. Тичини, 26-Б
72,2                   15 300,00   

безоплатне 

прийняття 

каналізаційних 

мереж

Перший розгляд Погоджено

29 30.05.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
08/9398 25.05.2017

«Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва вуличної 

водопровідної мережі товариства з обмеженою 

відповідальністю «Територіальне міжгосподарче 

об’єднання «Ліко-холдінг» 

вул. Конєва, 

вул. Академіка Вільямся до вул. 

Ломоносова

           363,35                4 753 940,93   

прийняття до 

комунальної 

власності 

водопровідної 

мережі

Перший розгляд Погоджено

30 30.05.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
08/9022 19.05.2017

Про передачу житлового будинку на вул. 

Гоголівській, 17 у Шевченківському районі 

комунального підприємства з утримання та 

експлуатації житлового фонду спеціального 

призначення «Спецжитлофонд» об’єднанню 

співвласників багатоквартирного будинку «СНЕЙЛ 

СЕРВІС»

вул. Гоголівська, 17

Питання 

оренди, без 

конкурсу

Повторний розгляд Перенесено

Перенести розгляд питання. 

2. Доручити депутату 

Київської міської ради 

А.Андрєєву доопрацювати 

питання.

31 30.05.2017 Депутат Г.Сандалова Лист 08/9041 

щодо розгляду за участю ПАТ «Холдингова 

компанія «Київміськбуд» питання залучення 

інвестиційних коштів для будівництва дошкільних 

навчальних закладів у 5-а мікрорайоні житлового 

масиву Позняки діл.9 та в 6 мікрорайоні житлового 

масиву Осокорки-Північні діл.15 

залучення 

інвестиційних 

коштів 

Перший розгляд Перенесено

1. Перенести розгляд 

питання. 2. Запросити 

представника ПАТ 

«Холдингова компанія 

«Київміськбуд» з метою 

заслуховування інформації 

щодо визначення 

компанією бізнес-моделі 

залучення інвесторів у 

будівництво соціальної 

інфраструктури міста Києва, 

зокрема дошкільних 

навчальних закладів та 

подальшого їх 

використання. 



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

32 30.05.2017

Департамент культури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА): 

Лист 08/9022

Про розгляд звернення Департаменту комунальної 

власності м.Києва виконавчого органу Київради 

(КМДА) щодо доцільності передачі у державну 

власність будівлі на вул. Золотоворітській, 6-Б  

Золотоворітська, 6-Б

передача у 

даражвну 

власність

Перший розгляд Розглянуто

Визнати недоцільною 

передачу із комунальної у 

державну власність 

нежитлової будівлі на вул. 

Золотоворітській, 6-Б.

33 30.05.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист 08/9399

Про розгляд звернення Департаменту комунальної 

власності м.Києва виконавчого органу Київради 

(КМДА) щодо доцільності безоплатної передачі у 

комунальну власність  об’єктів і елементів 

благоустрою (дерев), які належать до державної 

власності та перебувають у сфері управління 

державного управління справами Президента 

України та обліковуються на балансі державного 

підприємства «Генеральна дирекція з 

обслуговування іноземних представництв»

безоплатна 

передача у 

комунальну 

власність 

елементів 

благоустрою

Перший розгляд Розглянуто

Погодити питання щодо 

безоплатної передачі у 

комунальну власність  

об’єктів і елементів 

благоустрою (дерев), які 

належать до державної 

власності та перебувають у 

сфері управління 

державного управління 

справами Президента 

України та обліковуються на 

балансі державного 

підприємства «Генеральна 

дирекція з обслуговування 

іноземних представництв»

34 30.05.2017
КП "Київське інвестиційне 

агентство"
Лист 08/9341

Про розгляд звернення комунального 

підприємства «Київське інвестиційне агентство» 

щодо  ініціативи ГО «Дитячий футбольний клуб 

імені Валентина Щербачова» стосовно 

реконструкції спортивних майданчиків (стадіону) 

ліцею інформаційних технологій №79 на вул. Шота 

Руставелі, 37 та спецшколи №80 на бульв. Дружби 

Народів, 12-Б 

вул. Ш.Руставелі, 37, 

бульв. Дружби Народів, 12-Б

Реконструкція 

спортивних 

майданчиків

Повторний розгляд Розглянуто

Направити напрацьований 

постійною комісією  

Порядок реалізації 

Програми публічно-

приватного партнерства з 

модернізації спортивної 

інфраструктури шкіл по 

залученню  інвестицій у 

модернізацію шкільних 

стадіонів до  КП «Київське 

інвестиційне агентство» і ГО 

«Дитячий футбольний клуб 

імені Валентина 

Щербачова» та довести до 

відома, що  подана 

ініціатива ГО «Дитячий 

футбольний клуб імені 

Валентина Щербачова» не 

відповідає вимогам 

Програми. 

 2. Довести до відома 

районних в місті Києві 

державних адміністрацій, 

що 1 червня 2017 року 

спливає строк  надання 

постійній комісії Київради з 

питань власності звітів про 

вжиті заходи 

адміністраціями для 

забезпечення належного 

35 30.05.2017 ТОВ "Рубес-Рент" Лист 08/9683

Про розгляд звернення ТОВ «РУБЕНС-РЕНТ» щодо 

розгляду комплексу питань з приводу 

недопущення передачі на баланс  ОСББ «Симон 

Сервіс» приміщень на вул. Симона Петлюри, 5 

(літера А) 

вул. Симона Петлюри, 5 літ. А.

щодо 

недопущення 

передачі на 

баланс 

приміщень

Перший розгляд Перенесено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

36 30.05.2017 ТОВ "Мастер Фит" Лист 08/9430 

Про розгляд звернення ТОВ «Приватна школа 

фізкультурно-спортивний центр «Мастер Фит» 

щодо виконання рішення комісії стосовно вивчення 

думки батьків учнів СЗОШ №90 про надання в 

погодинну оренду приміщень на вул. Лаврській, 2 

вул. Лаврська, 2

щодо надання в 

погодинну 

оренду 

приміщень

Перший розгляд Розглянуто

1. Погодити питання щодо 

надання ТОВ «Приватна 

школа фізкультурно-

спортивний центр «Мастер 

Фит» у погодинну оренду 

нежитлових приміщень  на 

вул. Лаврській, 2.

  2. Пункт 1  проекту рішення 

Київради «Про передачу в 

оренду єдиному 

претенденту на право 

оренди нежитлових 

приміщень комунальної 

власності територіальної 

громади міста Києва" 

(доручення від 15.08.2016 

№08/231-3393/ПР) 

доповнити словами, а саме: 

«за умови безперешкодного 

доступу та використання 

приміщення і спортивного 

обладнання працівниками 

та учнями загальної 

освітньої школи I-III ступенів  

№90 Печерського району 

міста Києва».  3. Доповнити 

додаток до проекту рішення 

Київради графою: «Графік 

використання приміщення»  

такого змісту: «Пн.6 

37 30.05.2017 Оболонська РДА Лист
08/283-

405вих/1 

Про розгляд листа Оболонської районної в м.Києві 

державної адміністрації щодо  рекомендацій 

комісії по продовженню  строку дії договору 

оренди ТОВ «Колегіум «Олімп» 

щодо 

продовження 

договору 

оренди

Перший розгляд Перенесено

38 30.05.2017 гр. Стаднюк О.М. Лист

щодо перевірки  орендодавців з своєчасного 

переукладання договорів оренди та інші 

питання  

переукладання 

договорів 

оренди

Перший розгляд Перенесено

1 25.05.2017

Департаменту комунальної 

власності м.Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Лист
062/12/18-

3460
06.04.17

Про розгляд листа Департаменту комунальної 

власності м.Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА) щодо погодження 

кандидатури Берегового Ю.М. – заступника 

директора Департаменту – начальника 

управління приватизації та корпоративних 

прав, для обрання його до складу наглядової 

ради  Приватного акціонерного товариства 

«Київспецтранс» 

погодження 

кандидатури до 

складу 

наглядової ради

Перший розгляд Розглянуто

1 23.05.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Заступник Голови Київської 

міської державної 

адміністрації М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності  

Правовий 

висновок

08/231-

186/ПР
16.01.2017

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 

нежитлових приміщень комунальн6ої власності 

територіальної громади міста Києва

вул. І.Пулюя, 5, літ. А 96,10

Повторний 

розгляд у 

зв'язку з 

правовим 

висновком

Проект рішення( про передачу в 

оренду ГО інвалідів війни та збройних 

сил Соломянського району м.Києва) 

підтримано постійною комісією, але 

повторний розгляд у зв"язку із 

правовим висновком управління 

правового забезпечення діяльності 

Київської міської ради від 17.03.2017 

№ 08/230-620

Протокол № 46 від 27.04.2017 - 

перенесено
Погоджено

(ГО інвалідів війни та 

збройних сил 

Соломянського району 

м.Києва)відхилити правовий 

висновок.

2 23.05.2017

Заступники 

голови 

КМДА 

Г.Старосте

нко

Заступники Голови 

Київської міської 

державної адміністрації 

Г.Старостенко, 

Департамент культури  

Проект рішення 

КМР

08/231-

550/ПР
27.02.2017

Про реорганізацію комунального підприємства 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

Кінотеатр "Екран

більш 

ефективне 

використання 

комунального 

майна 

територіальної 

громади міста 

Києва, 

врегулювання 

майнових 

питань, 

посилення 

ефективності та 

вдосконалення 

роботи КП 

"Київкінофільм"

Протокол № 46 від 27.04.2017 - 

доручено ДКВ привести у 

відповідність до рішень 

Київради пояснювальну 

записку

Погоджено

З матеріалами до проекту 

рішення можна 

ознайомитись на інтернет-

сайті комісії: 

http://kmr.gov.ua/uk/comisii

/28/proekt



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

3 23.05.2017

Керівника 

апарату 

КМДА 

В.Бондаре

нко

Керівника апарату КМДА 

В.Бондаренко, заступник 

голови Київської міської 

державної адміністрації 

Г.Пліс 

Проект рішення 

КМР

08/231-

2826/ПР
04.07.2017

Про утворення комунального підприємства 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

"Муніципальна охорона" 

Утворення 

комунального 

підприємства  

виконавчого 

органу Київради 

(КМДА) 

"Муніципальна 

охорона", яке 

буде надавати 

послуги з 

охорони 

комунального 

майна

Протокол № 46 від 27.04.2017 - 

перенесено
Погоджено

З матеріалами до проекту 

рішення можна 

ознайомитись на інтернет-

сайті комісії: 

http://kmr.gov.ua/uk/comisii

/28/proekt

4 23.05.2017

Депутати Київської міської 

ради С.Кримчака, 

Г.Ясинського, О.Петровця, 

О.Маляревича, 

Я.Горбунова, О.Харченка, 

Д.Банаса, О.Бродського, 

А.Задерейко  

Проект рішення 

КМР

08/231-

5017/ПР
20.12.2016

Про звернення Київської міської ради до 

Верховного Суду України у судових справах щодо 

визнання недійсними інвестиційних договорів

для 

забезпечення 

сприятливого 

інвестиційного 

клімату в 

м.Києві , для 

встановлення 

однавовості 

правозастосовн

ої діяльності 

Київради та 

виконавчого 

органу Київради 

КМДА

Протокол № 46 від 27.04.2017 - 

перенесено
Перенесено

доручено звернутися до 

Управління правового 

забезпечення діяльності 

Київської міської ради щодо 

надання правового 

висновку по даному проекту 

рішення.

5 23.05.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Заступник Голови Київської 

міської державної 

адміністрації М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності  

Проект рішення 

КМР

08/231-

676/ПР
07.03.2017

Про закріплення на праві господарського відання 

за комунальним підприємством 

«Госпкомобслуговування» майна, що належить до 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва 

закріплення 

автомобіл. 

марки AUDI 

2001, який 

знаходиться на 

балансі КП 

"Київекспертиза

" - автомобіль 

марки AUDI? 

2001

Протокол № 46 від 27.04.2017 

рішення не прийнято
Погоджено

6 23.05.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Заступник Голови Київської 

міської державної 

адміністрації М. 

Поворозник, Департамент 

комунальної власності  

Проект рішення 

КМР

08/231-

873/ПР
03.04.2017

Про заходи спрямованні на збереження територій 

зелених зон міста Києва" за поданням постійної 

комісії Київської міської ради з питань екологічної 

політики

заходи щодо 

збереження 

територій 

зелених зон 

м.Києва

Протокол № 46 від 27.04.2017 

рішення не прийнято
Погоджено

звернення КЗПК 

«Гідропарк» вих. №060-

56/68 від 14.04.2017, вх. 

№08/6865 від 14.04.2017; 

лист ККО «Київзеленбуд; 

копії документів).

7 23.05.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

08/231-

753/ПР
16.03.2017

Про надання дозволу товариству з обмеженою 

відповідальністю "Кіноман" на списання шляхом 

ліквідації басейну на вул. Констянтинівській, 26

 вул. Констянтинівській, 26 21 910,00

списання 

шляхом 

ліквідації 

басейну 

Протокол № 46 від 27.04.2017 

рішення не прийнято
Погоджено

8 23.05.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

08/231-

917/ПР
06.04.2014

Про безоплатну передачу автомобілів спеціального 

призначення комунальної власності територіальної 

громади міста Києва до комунальної власності 

територіальної громади міста Чигирина Черкаської 

області

безоплатна 

передача 

автомобілів

ПК з питань бюджету та 

соціальноекономічного розвитку 

підтримано проект рішення; 

Протокол № 46 від 27.04.2017 

рішення не прийнято
Перенесено

9 23.05.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
08/5344 24.03.2017 Про закріплення основних засобів

Закріплення 

основних 

засобів

Протокол № 46 від 27.04.2017 

рішення не прийнято
Погоджено

основні засоби - 

приміщення громадських 

вбиральнь

10 23.05.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
08/2662 15.02.2018

Про закріплення майна комунальної власності 

територіальної громади міста Києва за 

комунальним підприємством "Дарницьке 

лісопаркове господарство"

вул. Гоголівська, 44-46 38,50 65 169,63

закріплення 

майназа 

комунальним 

підприємством 

"Дарницьке 

лісопаркове 

господарство"

Перший розгляд Погоджено

10.1 23.05.2017

Про  необхідність погодження постійною  комісією 

Київради  з питань власності   питань про заміну 

сторони існуючих договорів оренди. 

погодження  

заміну сторони 

існуючих 

Перший розгляд Розглянуто

Протокол № 49 від 

23.05.2017 -  заміну сторони 

договору оренди вважати 

зміною до істотних умов 

договору оренди, яка 

потребує погодження з 

постійною комісією  

Київради  з питань 

власності.

11 23.05.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
08/6776 07.04.2017

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

інженерних мереж зовнішнього освітлення з 

обладнанням ТОВ НВФ «СТРОМКОМПЛЕКТ"

вул. Горького, 34 Б - вул. 

Саксаганського, 37 Д
330,00 273 665,84

безоплатне 

прийняття 

електромереж

Повторний розгляд Погоджено

12 23.05.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

056/934-

2320 
27.03.2017

Про внесення змін до Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА З УТРИМАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СПЕЦІАЛЬНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ "СПЕЦЖИТЛОФОНД 

зміни до Статут Повторний розгляд Погоджено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

13 23.05.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

062/06/90-

3285 
03.04.2017

Про внесення змін та доповнень у додаток 1 до 

розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 22.08.2011 №1484 "Про 

використання майна комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

вул. Терещенківська, 12

Про внесення 

змін та  до 

розпорядження

Повторний розгляд Погоджено

14 23.05.2017

Голосіївської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації

Лист 08/4288 10.03.2017

повернення нежитлових приміщень на вул. 

Антоновича, 14, літ. "А" та на вул. Володимирській, 

71

Антоновича, 14, літ. "А" та на вул. 

Володимирській, 71

повернення 

нежитлових 

приміщень 

Протокол №43 від 14.03.2017 –  

див текстову частину протоколу
Розглянуто

Протокол № 49 

від23.05.2018 - розробити 

уніфіковану Базу даних 

незаконно захоплених 

приміщень та вжитих 

заходів щодо їх повернення, 

та опублікувати її на 

інтернет-сторінці Постійної 

комісії Київради з питань 

власності. 

14.1 23.05.2017

Управління правового 

забезпечення діяльності 

Київської міської ради 

(вих. №08/230-701 від 

27.03.2017, вих. №08/230-

708 від 27.03.2017).

Лист повернення нежитлових приміщень 

повернення 

нежитлових 

приміщень 

Перший розгляд Розглянуто

14.2 23.05.2017

Печерської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації 

Лист 08/5801 30.03.2017 повернення нежитлових приміщень 

повернення 

нежитлових 

приміщень 

Перший розгляд Розглянуто

14.3 23.05.2017

Солом'янської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації 

Лист 108-4518 21.03.2017 повернення нежитлових приміщень 

повернення 

нежитлових 

приміщень 

Перший розгляд Розглянуто

14.4 23.05.2017

Деснянської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації  

Лист
102/03/26-

3710
27.04.2017 повернення нежитлових приміщень 

повернення 

нежитлових 

приміщень 

Перший розгляд Розглянуто

14.5 23.05.2017

Дарницької районної в 

місті Києві державної 

адміністрації 

Лист
2471/26/2/1

03
24.03.2017 щодо відсутності інформації з зазначеного питання

повернення 

нежитлових 

приміщень 

Перший розгляд Розглянуто

14.6 23.05.2017

Дніпровської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації 

Лист
08/283-

245вих/1 
04.04.2017 щодо відсутності інформації з зазначеного питання

повернення 

нежитлових 

приміщень 

Перший розгляд Розглянуто

14.7 23.05.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист
062/01/08-

3236
повернення нежитлових приміщень 

повернення 

нежитлових 

приміщень 

Перший розгляд Розглянуто

14.8 23.05.2017

Оболонської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації

Лист 104-2566 04.04.2017 повернення нежитлових приміщень 

повернення 

нежитлових 

приміщень 

Перший розгляд Розглянуто

15 23.05.2017
Регіонального відділення 

ФДМУ по м.Києву 
Лист 08/7644 27.04.2017

щодо подальшого використання об'єкта на вул. 

Братиславській, 21
вул. Братиславській, 21

 використання 

об'єкта 

незавершеного 

будівництва 

комунальної 

власності

Перший розгляд Розглянуто

Протокол № 49 

від23.05.2018 - доручено 

ДКВ спільно з депутатом 

Київради М.Буділовим 

провести обстеження 

об’єкта 

16 23.05.2017
виконання протоколу №41 

від 16.02.2017  

щодо виконання протоколу №41 від 16.02.2017  в 

частині доручення Департаменту внутрішнього 

фінансового контролю та аудиту виконавчого 

органу Київради (КМДА) провести у всіх районах 

міста Києва перевірку  щодо випадків 

використання майна комунальної власності на 

підставі договорів (угод) про співробітництво  та за 

її результатами звернутися до  Управління 

правового забезпечення Київради  стосовно 

надання правової оцінки  відносно  таких  угод. 

виконання 

протокольного 

доручення

Перший розгляд Розглянуто

Протокол № 49 

від23.05.2018 -Вважати 

нікчемними договори про 

співробітництво,  укладені 

орендодавцями із 

суб’єктами приватної 

власності.

 2. Приміщення, передані за 

договорами про 

співробітництво, укладені із 

суб’єктами приватної 

власності підлягають 

передачі в оренду 

відповідно до існуючої 

16.1 23.05.2017

Управління правового 

забезпечення діяльності 

Київської міської ради

Лист 08/230-950. 19.04.2017  виконання протоколу №41 від 16.02.2017  

виконання 

протокольного 

доручення

Перший розгляд Розглянуто

16.2 23.05.2017

Департаменту 

внутрішнього фінансового 

контролю та аудиту

Лист
070-21-

05/882
13.04.2017  виконання протоколу №41 від 16.02.2017  

виконання 

протокольного 

доручення

Перший розгляд Розглянуто



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

17 23.05.2017 громадянина С.Корсакова Лист

№08/К-

3214(е) 

08/К-

3279(е) 

08/К-

3291(е)       

К-5188/1 

08/К-

4690(е) 

08/К-

4545(е) 

08/К-4690 

(е)    08/К-

4690 (е) 

 22.03.2017 

24.03.2017  

11.04.2017 

17.05.2017

проведення службового розслідування щодо 

виконання рішення Київської міської ради від 

27.05.2010 №827/4265 "Про припинення діяльності 

державного комунального виробничо-

комерційного побутового підприємства "Мета"

щодо діяльності 

державного 

комунального 

виробничо-

комерційного 

побутового 

підприємства 

"Мета"

Перший розгляд Перенесено

18 23.05.2017

Департаменту комунальної 

власності м.Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)  (вих. 

№062/12/07-3307 від 

03.04.2017; вх. №08/5987 

від 04.04.2017). 

Лист 08/5987 04.04.2017

щодо проведення акціонерними товариствами, у 

статутних капіталах яких перебувають корпоративні 

права територіальної громади міста Києва, річних 

загальних зборів

ефективне 

управління 

корпоративним

и правами

Перший розгляд Розглянуто

19 23.05.2017
Доручення Київського 

міського голови В.Кличка 

електронна 

петиція

08/КО-4189 

(п)
19.04.2017

щодо  п. 5.5 «Положення про порядок подання та 

розгляду електронних петицій» стосовно 

повернення повного майнового і технологічного 

комплексу «Київенерго» під контроль міста 

повернення 

повного 

майнового і 

технологічного 

комплексу 

«Київенерго» 

під контроль 

міста 

Перший розгляд Розглянуто

Протокол № 49 

від23.05.2018 -звернутися 

до управління правового 

забезпечення діяльності 

Київської міської ради   

щодо надання правової 

оцінки   стосовно 

можливості реалізації 

заходів, викладених у 

петиції.

20 23.05.2017

Департаменту комунальної 

власності м.Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)  

Лист
062/05/20-

3377
 05.04.2017

укладання договорів оренди на майно 

територіальної громади міста Києва та додаткових 

договорів оренди на підставі даних, які 

відображені у зведеній таблиці рішень Комісії, яка 

оприлюднюється на офіційному ВЕБ-сайті Київської 

міської ради.

.

укладання 

договорів 

оренди 

оприлюднюєтьс

я на офіційному 

ВЕБ-сайті 

Київської 

міської ради.

Перший розгляд Розглянуто

ротокол № 49 від23.05.2018  

-консенсусом присутніх 

членів комісії вирішено 

провести консультації з 

порушеного питання

21 23.05.2017

Печерська районна в місті 

Києві державної 

адміністраці

Лист 08/283-220 22.03.2017

 щодо скасування рішення комісії (п. 111 частини ІІІ 

протоколу №18 від 23.06.2016 - продовження 

строку дії договору оренди БФ "Нова Україна" на 

Печерському узвозі, 19) у зв'язку з нецільовим 

використанням

скасування 

рішення комісії
Перший розгляд Розглянуто

ротокол № 49 від23.05.2018 - 

відкласти розгляд питання 

до закінчення розгляду 

судової справи.

21.1 23.05.2017  БФ "Нова Україна" Лист 08/4012  03.03.2017

щодо заперечення вищезазначеного факту 

Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 заперечення Перший розгляд Розглянуто

22 23.05.2017

Дніпровської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації

Лист 08/5421 27.03.2017

 щодо скасування рішення комісії  (п. 1.4.1-1 

протоколу №46 від 29.09.2015 – оголошення 

конкурсу на право оренди нежитлового 

приміщення з у зв’язку із відмовою потенційних 

орендарів та використанням зазначеного 

приміщення балансоутримувачем КНП 

«Консультативно-діагностичний центр дитячий 

Дніпровського району м.Києва» для власних 

потреб.

просп. Павла Тичини, 12 2,00
скасування 

рішення комісії
Перший розгляд Розглянуто

Протокол № 49 

від23.05.2018- скасувати 

пункт 1.4.1-1 протоколу 

№46 від 29.09.2015  щодо 

оголошення конкурсу на 

право оренди нежитлового 

приміщення загальною 

площею 2,00 кв.м на просп. 

Павла Тичини, 12.

23 23.05.2017

Департаменту комунальної 

власності м.Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Лист 08/5221  23.03.2017

 щодо скасування рішення комісії (п. 13 ч. ІІ 

протоколу №33 від 06.12.2016 - погодження 

укладання договору оренди з єдиним 

претендентом ПАТ "Укргазбанк" площею 2,0 кв.м 

на вул. Кирилівській, 103-А, к. 12.) у зв'язку з 

ненаданням звіту про оцінку майна ( Скасувати  

пункт 13 ч. ІІ протоколу №33 від 06.12.2016 щодо 

погодження укладання договору оренди з єдиним 

претендентом ПАТ "Укргазбанк" площею 2,0 кв.м 

на вул. Кирилівській, 103-А, к. 12.

вул. Кирилівській, 103-А, к. 12. 2,00
скасування 

рішення комісії
Перший розгляд Розглянуто

Протокол № 49 

від23.05.2018 -скасувати  

пункт 13 ч. ІІ протоколу №33 

від 06.12.2016  та 

погодження укладання 

договору оренди з єдиним 

претендентом ПАТ 

"Укргазбанк"  



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

24 23.05.2017

Департаменту комунальної 

власності м.Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Лист 08/5542 28.03.201

 щодо скасування рішення комісії (пункт 1 частини 

ІІІ протоколу №40 від 02.02.2017 ) (проект рішення 

від 29.12.2016 №08/231-5120/ПР "Про 

затвердження переліку об'єктів комунальної 

власності територіальної громади міста Києва, 

право оренди яких виборюється на конкурсних 

засадах" у зв'язку з використанням приміщень 

балансоутримувачем для власних потреб

вул. Солом'янська, 17, к.6
скасування 

рішення комісії
Перший розгляд Розглянуто

Протокол № 49 

від23.05.2018 -скасувати  

пункт 1 частини ІІІ 

протоколу №40 від 

02.02.2017.

25 23.05.2017

Департаменту комунальної 

власності м.Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Лист 08/14755    31.08.2016

 застосування до 50% знижки при розрахунку 

орендної плати за суборенду нежитлових 

приміщень, на Бессарабській площі, 2 - ТОВ "ТОП 

ТІМ"
Бессарабській площі, 2.

 застосування 

до 50% знижки 

суборендарю

Перший розгляд Розглянуто

лист "ТОП ТІМ" вх. 

№08/1329 від 25.01.2017; 

лист  ТОВ «ТОП-ТІМ» від 

25.01.2017 №08/1329   

26 23.05.2017

Департаменту комунальної 

власності м.Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Лист
062/05/19-

3032
 27.03.2017

 застосування до 50% знижки при розрахунку 

орендної плати за суборенду - ТОВ "Стерек" В.Васильківській, 19

 застосування 

до 50% знижки 

суборендарю

Перший розгляд Розглянуто

27 23.05.2017

Департаменту комунальної 

власності м.Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Лист 08/5819 31.03.2017

призупинення нарахування орендної плати з 

01.12.2016 ФОП Моцюку А.Д.  у зв'язку з 

відсутністю постачання електроенергії (вих. 

№062/05/20-3140 від 29.03.2017, вх. №08/5819 від 

31.03.2017).

просп. Науки, 55, літ. А

призупинення 

нарахування 

орендної 

Перший розгляд Розглянуто

28 23.05.2017

Протокольного доручення 

№ 4 пленарного засідання 

IV сесії Київської міської 

ради VIII скликання 

20.04.2017 

Лист 225-ПД-19 28.04.2017

щодо дотримання норм діючого законодавства при 

проведенні аукціонів з приватизації комунального 

майна територіальної громади міста Києва та 

доповісти на пленарному засіданні Київської 

міської ради

28.2. Лист ТОВ «Темпо Групп» від 25.04.2017 

№08/7480;

28.3. Ухвала Господарського суду м.Києва від 

25.04.2017 по справі №910/6453/17 (№08/7670 від 

27.04.2017);

28.4. Лист Департаменту комунальної власності 

м.Києва від 03.05.2017 №062/11/13-4441 на 

виконання протокольного доручення заступника 

міського голови – секретаря Київради від 

20.04.2017 №08/7128.

дотримання 

норм діючого 

законодавства 

при проведенні 

аукціонів з 

приватизації 

Розглянуто

Протокол № 49 

від23.05.2018 - створити 

робочу групу у складі 

депутатів Київської міської 

ради: 

28.1 23.05.2017 ТОВ «ТВЦ САТЕЛІТ» Лист 08/5805 18.05.2017

дотримання 

норм діючого 

законодавства 

при проведенні 

аукціонів з 

приватизації 

Розглянуто

28.2. 23.05.2017 ТОВ «Темпо Групп» Лист 08/7480 25.04.2017

дотримання 

норм діючого 

законодавства 

при проведенні 

аукціонів з 

приватизації 

Розглянуто

28.3 23.05.2017
 Господарського суду 

м.Києва 
 Ухвала 08/7670 27.04.2017

дотримання 

норм діючого 

законодавства 

при проведенні 

аукціонів з 

приватизації 

Розглянуто

28.4 23.05.2017

Департаменту комунальної 

власності м.Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Лист
062/11/13-

4441 
03.05.2017

на виконання протокольного доручення заступника 

міського голови – секретаря Київради від 

20.04.2017 №08/7128.

Розглянуто

29 23.05.2017

Департаменту комунальної 

власності м.Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Лист 08/6286  07.04.2017

 погодження кандидатури Берегового Ю.М. – 

заступника директора Департаменту – начальника 

управління приватизації та корпоративних прав, 

для обрання його до складу наглядової ради  

Приватного акціонерного товариства 

«Київспецтранс» (код ЄДРПОУ 02772037)  .

 погодження 

кандидатури

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

30 23.05.2017

Департаменту комунальної 

власності м.Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Лист 08/6347 07.04.2017

«Про внесення змін до Положення про 

Департамент комунальної власності м.Києва 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)» (вих. 

№062/06/07-3376 від 05.04.2017, вх.№08/6347 від 

07.04.2017).

Положення про 

Департамент 

комунальної 

власності 

м.Києва 

виконавчого 

органу Київської 

міської ради

Протокол №46 від 27.04.2017 – надані 

пропозиції до проекту 

розпорядження Л.Антонєнком; 

консенсусом вирішено:  депутатам 

надати пропозиції  у письмовому 

вигляді у термін 1 місяць.

Повторний розгляд
Погоджено із 

зауваженнями

Протокол № 49 

від23.05.2018  -пропозиції, 

наданих   депутатами 

Київради В.Сторожуком та 

Л.Антонєнком  - див 

текстову частину протоколу.

30.1 23.05.2017
депутата Київради 

В.Сторожука
Лист 08/8219 11.05.2017 Пропозиції

До положення 

про 

Департамент 

комунальної 

власності 

м.Києва 

виконавчого 

органу Київської 

міської ради

Розглянуто

31 23.05.2017  
депутата Київради 

І.Опадчого 

Проект рішення 

КМР

08/231-

984/ПР
11.04.2017

Про Положення про постійні комісії Київської 

міської ради
Положення про 

постійні комісії 
Перенесено

Протокол № 49 

від23.05.2018  -питання не 

розглянуто та перенесено 

на наступне засідання 

комісії.

1 27.04.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ника

Солом’янської районної в 

місті Києві державна 

адміністрація та 

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 

нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

Виборзька вул., 38/19 121,5

Питання 

оренди, без 

конкурсу

Повторний розгляд Погоджено

1. Повторно підтримати 

проект рішення Київради. 2. 

Відхилити правовий 

висновок управління 

правового забезпечення 

діяльності Київради  від 

13.04.2017 №08/230-924.

ГО «Ветерани м.Києва»

2 27.04.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 

нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

І.Пулюя вул., 5, літ. А 96,1

Питання 

оренди, без 

конкурсу

Повторний розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

У зв’язку із правовим 

висновком управління 

правового забезпечення 

діяльності Київської міської 

ради від 17.03.2017 

№08/230-620. 

Протокол № 44 від 

28.03.2017 -  запросити 

потенційного  орендаря на 

наступне засідання комісії з 

метою заслуховування 

інформації про діяльність 

організації. 

3 27.04.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Солом’янської районної в 

місті Києві державна 

адміністрація та 

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 

нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

Очаківська вул., 3/8 211,7

Питання 

оренди, без 

конкурсу

Повторний розгляд Погоджено

1. Повторно підтримати 

проект рішення Київради. 2. 

Відхилити правовий 

висновок управління 

правового забезпечення 

діяльності Київради  від 

18.04.2017 №08/230-942.

ГО «Спілка ветеранів 

Афганістану Солом’янського 

району м.Києва (воїнів-

інтернаціоналістів) - надати 

інформацію про діяльність.

4 27.04.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Солом’янської районної в 

місті Києві державна 

адміністрація та 

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 

нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

Гарматна вул., 29/31 187,9

Питання 

оренди, без 

конкурсу

Повторний розгляд Погоджено

1. Повторно підтримати 

проект рішення Київради. 2. 

Відхилити правовий 

висновок управління 

правового забезпечення 

діяльності Київрадивід 

18.04.2017 №08/230-939

Громадська організація 

Солом’янська районна 

організація ветеранів 

м.Києва

5 27.04.2017

заступник 

голови 

КМДА 

Г.Старосте

нко

Святошинська районна у 

місті Києві державна 

адміністрація 

Проект рішення 

КМР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 13 листопада 2013 року №443/9931 "Про 

деякі питання діяльності установ та організацій, що 

належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва та передаються до сфери 

управління Святошинської районної в місті Києві 

державної адміністрації

Внесення змін 

до рішення КМР

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – погодила 

проект рішення від 15.03.2017 

протокол №7/69.

Повторний розгляд Погоджено
Перенесено - відсутні 

доповідачі.

6 27.04.2017

заступник 

голови 

КМДА 

Г.Старосте

нко

Департамент культури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект рішення 

КМР

Про реорганізацію комунального підприємства 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

Кінотеатр "Екран"

Реорганізація 

комунального 

підприємтсва

Постійна комісія Київради з питань 

культури, туризму та інформаційної 

політики – неприйнятно остаточного 

рішення (протокол № 5 від 

15.03.2017).

Повторний розгляд Перенесено

Суб"єкту подання привести 

у відповідність проекту 

Статуту. 



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

7 27.04.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про внесення змін до Положення про Департамент 

комунальної власності м.Києва виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)

Внесення змін 

до Положення
Повторний розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

Протокол №43 від 

14.03.2017 – доручено 

депутатам комісії надати 

пропозиції та зауваження до 

проекту розпорядження.

8 27.04.2017
Депутати КМР Д.Стрижов, 

Ю.Сулига, С.Паладій

Проект рішення 

КМР

Про забезпечення прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

об'єктів соціальної інфраструктури Державного 

підприємства "Виробниче об'єднання "Київський 

радіозавод"

Прийняття до 

комунальної 

власнсості 

обєктів 

соціальної 

інфраструктури

Перший розгляд Погоджено

9 27.04.2017

керівник 

апарату 

КМДА 

В.Бондаре

нка та 

перший 

заступник 

голови 

КМДА 

Г.Пліса 

Проект рішення 

КМР

Про утворення комунального підприємства 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

"Муніципальна охорона" 

                566 900,00   

Утворення 

комунального 

підприємства

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку  - підтримано 

проект рішення (протокол №7/69 від 

15.03.2017, вх. №08/280-711 від 

24.03.2017) 

Перший розгляд Перенесено

Запросити суб"єкта подання 

на наступне засідання 

комісії

10 27.04.2017

Депутати КМР С.Кримчака, 

Г.Ясинського, О.Петровця, 

О.Маляревича, 

Я.Горбунова, О.Харченка, 

Д.Банаса, О.Бродського, 

А.Задерейко 

Проект рішення 

КМР

Про звернення Київської міської ради до 

Верховного Суду України у судових справах щодо 

визнання недійсними інвестиційних договорів

Звернення до 

ВСУ

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань торгівлі, 

підприємництва та регуляторної 

політики – підтримала проект 

рішення

Перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

Запросити на наступне 

засідання суб"єкта подання

11 27.04.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зника

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про надання дозволу на списання шляхом продажу 

та ліквідації транспортних засобів
                    4 947,00   

Списання 

транспортних 

засобів

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку - підтримано 

проект рішення (21.03.2017, протокол 

№8/70).

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань охорони здоров'я та 

соціального захисту – підтримано 

проект рішення на комісії 

(29.03.2017).

Перший розгляд Погоджено

Надані доручення (див. 

докладно у Протоколі 

комісії).  ((КНП 

"Консультативно-

діагностичний центр" 

Деснянського району 

м.Києва, КНП 

"Консультативно-

діагностичний центр 

Дніпровського району 

м.Києва", Київський міський 

центр по нарахуванню та 

здійсненню соціальних 

виплат

Газ,Заз, Део

12 27.04.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зника

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про надання дозволу на знесення та списання 

основних засобів, які належать до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва

 Байковій вул., 6 та с.Віта-Поштова 155 6948,18

Списання 

основних 

засобів

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку - підтримано 

проект рішення (21.03.2017, протокол 

№8/70).

Перший розгляд Погоджено

надається дозвіл ритуальній 

службі спеціалізованому КП 

"Спеціалізований комбінат 

підприємств комунально-

побутового обслуговування"  

- спільна вбиральня та 

вбиральня на вул. Байковій, 

6 та с.Віта-Поштова Києво-

Святошинський район 

(Південне кладовище) 

13 27.04.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зника

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про закріплення на праві господарського відання 

за комунальним підприємством 

«Госпкомобслуговування» майна, що належить до 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва

Закріплення на 

праві 

господарського 

відання 

комунального 

майна

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримано 

проект рішення (21.03.2017, протокол 

№8/70)

Перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

автомобіль ауді 2001 рік

14 27.04.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зника

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про надання дозволу комунальній організації 

"Київмедспецтранс» на списання шляхом ліквідації 

транспортних засобів

0

Списання 

транспортних 

засобів

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримано 

проект рішення (21.03.2017 протокол 

№8/70).

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань охорони здоров'я та 

соціального захисту – підтримано 

проект рішення.

Перший розгляд Погоджено 27 автомобілів

15 27.04.2017

заступник 

голови 

КМДА 

Г.Старосте

нко

Департамент освіти і 

науки, молоді та спорту 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) та 

Деснянська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

Проект рішення 

КМР

Про створення комунального закладу "Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) № 362 

Деснянського району міста Києва

Створення 

комунального 

навчального 

закладу

Перший розгляд Погоджено

http://kmr.gov.ua/uk/comisii/30
http://kmr.gov.ua/uk/comisii/30
http://kmr.gov.ua/uk/comisii/30
http://kmr.gov.ua/uk/comisii/30
http://kmr.gov.ua/uk/comisii/30


№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

16 27.04.2017

заступник 

голови 

КМДА 

Г.Старосте

нко

 Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

Проект рішення 

КМР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 17 лютого 2015 року № 78/943 "Про деякі 

питання діяльності навчальних закладів, що 

належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва та передаються до сфери 

управління Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

Внесення змін 

до рішення КМР
Перший розгляд Погоджено

17 27.04.2017

заступник 

голови 

КМДА 

Г.Старосте

нко

 Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

Проект рішення 

КМР

Про зміну типу та найменування деяких навчальних 

закладів, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

Зміна типу й 

назви 

навчальних 

закладів

Перший розгляд Погоджено

18 27.04.2017

Постійна комісія Київської 

міської ради з питань 

екологічної політики 

Проект рішення 

КМР

Про заходи спрямованні на збереження територій 

зелених зон міста Києва

Збереження 

зелених зон
Перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

19 27.04.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зника

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про надання дозволу товариству з обмеженою 

відповідальністю "Кіноман" на списання шляхом 

ліквідації басейну на вул. Констянтинівській, 26

Списання 

басейну

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримано 

проект рішення (протокол №10/72 від 

05.04.2017).

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань культури, туризму та 

інноваційної політики – підтримано 

проект рішення (протокол №6 від 

31.03.2017).

Перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

20 27.04.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зника

Проект рішення 

КМР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради "Про надання дозволу комунальному 

підприємству "Київське комунальне 

автотранспортне підприємство № 2737" на 

списання шляхом продажу транспортних засобів, 

які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва" від 22 

вересня 2016 року № 37/1041

Внесення змін 

до рішення КМР

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримано 

проект рішення (протокол № 10/72 

від 05.04.2017).

Перший розгляд Погоджено

21 27.04.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М. Поворо

зника

Департамент транспортної 

інфраструктури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про безоплатну передачу автомобілів спеціального 

призначення комунальної власності територіальної 

громади міста Києва до комунальної власності 

територіальної громади міста Чигирина Черкаської 

області

0

Безоплатна 

передача 

автомобілів

Є зауваження Департаменту 

економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київради (КМДА) від 

27.03.2017 №050/05 -2439 та 

Департамент фінансів виконавчого 

органу Київради (КМДА) від 

02.03.2017 № 054-2-1-10/576.

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – 

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань транспорту, зв'язку та 

реклами 

Перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

14 автомобілів (ГАЗ)

22 27.04.2017

заступник 

голов 

КМДА 

П.Пантелеє

в, 

Оболонська районна в 

м.Києві державної 

адміністрації

Проект рішення 

КМР

Про деякі питання діяльності комунальних 

підприємств, що передані до сфери управління 

Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації

Про діяльність 

комунальних 

підприємств

Перший розгляд Погоджено

23 27.04.2017

заступник 

голови 

КМДА 

О.Резніков, 

Печерська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

Проект рішення 

КМР

Про утворення Центру по роботі з дітьми та 

молоддю за місцем проживання Печерського 

району міста Києва

Утворення 

комунального 

підприємства

Перший розгляд
Погоджено із 

зауваженнями

Пункт 3.2 проекту рішення 

викласти в такій редакції 

"3.2. Затвердити Статут 

Центру по роботі з дітьми та 

молоддю за місцем 

проживанням Печерського 

району міста Києва за 

погодженням з постійною 

комісією Київської міської 

ради з питань власності та 

постійною комісією 

Київської міської ради з 

питань освіти,  сім"ї, молоді 

та спорту.

24 27.04.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№08/5344 24.03.2017 Про закріплення основних засобів

Закріплення 

основних 

засобів

Перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

основні засоби - 

приміщення громадських 

вбиралень

25 27.04.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№08/5304 23.03.2017

Про закріплення майна комунальної власності 

територіальної громади міста Києва за 

комунальним підприємством "Дарницьке 

лісопаркове господарство

                    2 987,00   

Закріплення 

комунального 

майна

Перший розгляд Перенесено

Питання не розглянуто та 

перенесено 

Kia cerato 2006

26 27.04.2017

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

житлового будинку 7-а на вул. Михайла 

Максимовича, зовнішньої мережі оперативно-

диспетчерської служби, мережі дощової 

каналізації, вуличної мережі водопостачання та 

водопровідних вводів, мережі зовнішнього 

освітлення Служби безпеки України

Михайла Максимовича вул., 7а
 14034  82777912,44

8085599,13 

Безоплатне 

прийняття 

будинку, мереж

Перший розгляд Перенесено
Питання не розглянуто та 

перенесено 



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

27 27.04.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№08/6776

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

інженерних мереж зовнішнього освітлення з 

обладнанням ТОВ НВФ «СТРОМКОМПЛЕКТ»

Горького вул., 34 б, Саксаганського 

37 д
330                 273 665,84   

Безоплатне 

прийняття 

мереж 

зовнішнього 

освітлення

Перший розгляд Перенесено
Питання не розглянуто та 

перенесено 

28 27.04.2017

Департаменту будівництва 

та житлового забезпечення 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект 

розпорядження

Про внесення змін до Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА З УТРИМАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СПЕЦІАЛЬНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ "СПЕЦЖИТЛОФОНД

Внесення змін 

до статуту
Перший розгляд Перенесено

Питання не розглянуто та 

перенесено 

29 27.04.2017

Департаменту будівництва 

та житлового забезпечення 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект 

розпорядження

Про внесення змін та доповнень у додаток 1 до 

розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 22.08.2011 № 1484 "Про 

використання майна комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

Терещенківська, 12

Внесення змін 

до 

розпорядження

Перенесено
Питання не розглянуто та 

перенесено 

30 27.04.2017 ТОВ "ТВЦ САТЕЛІТ" Лист № 08/5805 31.03.2017

щодо скасування результату проведення аукціону 

нежитлових приміщень на вул. Городецького, 

12/2/3, літ. А, призначення нової дати проведення 

аукціону та повернення 236 132, 16 грн. та 17,00 грн 

(10% від початкової вартості нерухомого об'єкта та 

реєстраційного внеску)

 Городецького вул., 12/2/3, літ. А
Скасування 

аукціону
Перший розгляд Перенесено

Питання не розглянуто та 

перенесено 

31 27.04.2017 ТОВ "Темпо Групп" Лист

 щодо вжиття заходів, контролю та перевірки 

порядку, процедури організації та проведення 

аукціону  по приватизації нежитлового приміщення 

на вул. Терещенківській, 13 літ. А загальною 

площею 177, 6 кв.м 

Терещенківська, 13 літ. А
Скасування 

аукціону
Перший розгляд Перенесено

Питання не розглянуто та 

перенесено 

32 27.04.2017

Голосіївська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

Лист № 08/5805 31.03.2017

Щодо повернення нежитлових приміщень на вул. 

Антоновича, 14, літ. "А" та на вул. Володимирській, 

71 

 Антоновича, 14, літ. "А" та на вул. 

Володимирській, 71 

Повернення 

нежитлових 

приміщень

Поворний розгляд Перенесено

Питання не розглянуто та 

перенесено. 

Протокол №43 від 

14.03.2017 – 1. управління 

правового забезпечення 

діяльності Київської міської 

ради та ДКВ надати 

правовий висновок 

стосовно особи 

уповноваженої на 

звернення з позовом до 

суду про витребування 

комунального майна 

територіальної громади 

міста Києва з чужого 

незаконного володіння та 

захист права власності 

територіальної громади у 

судовому порядку. 

2. Доручено ДКВ надати у 

комісію інформацію 

щодо:відомих випадків при 

реєстрації речових прав на 

комунальне майно  на інших 

третіх осіб, відповідно до 

Державного реєстру 

речових прав на нерухоме 

майно;відомих випадків 

фактичного заволодіння 

майном комунальної 

32.1 27.04.2017

Управління правового 

забезпечення діяльності 

Київської міської ради

Лист
Про розгляд листа Управління правового 

забезпечення діяльності Київської міської ради

Звернення з 

позовом до суду
Перший розгляд Перенесено

Питання не розглянуто та 

перенесено 

32.2 27.04.2017

Печерська районної в місті 

Києві державна 

адміністрації 

Лист
Про розгляд листа Печерської районної в місті 

Києві державна адміністрації 

Реєстрація 

речових прав
Перший розгляд Перенесено

Питання не розглянуто та 

перенесено 

32.3 27.04.2017

 Соломянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрації

Лист
Про розгляд листа Соломянської районної в місті 

Києві державна адміністрації 

Реєстрація 

речових прав
Перший розгляд Перенесено

Питання не розглянуто та 

перенесено 

32.4 27.04.2017

Деснянська районна в місті 

Києві державна 

адміністрації 

Лист
Про розгляд листа Деснянської районної в місті 

Києві державна адміністрації 

Реєстрація 

речових прав
Перший розгляд Перенесено

Питання не розглянуто та 

перенесено 

32.5 27.04.2017

Дарницька районна в місті 

Києві державна 

адміністрації 

Лист
Про розгляд листа Дарницької районної в місті 

Києві державна адміністрації 

Реєстрація 

речових прав
Перший розгляд Перенесено

Питання не розглянуто та 

перенесено 

32.6 27.04.2017

 Дніпровська районна в 

місті Києві державна 

адміністрації 

Лист
Про розгляд листа Дніпровської районної в місті 

Києві державна адміністрації 

Реєстрація 

речових прав
Перший розгляд Перенесено

Питання не розглянуто та 

перенесено 

32.7 27.04.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист Про розгляд листа ДКВ
Реєстрація 

речових прав
Перший розгляд Перенесено

Питання не розглянуто та 

перенесено 

32.8 27.04.2017

Оболонська районна в 

м.Києві державної 

адміністрації

Лист
Про розгляд листа Оболонської районної в місті 

Києві державна адміністрації 

Реєстрація 

речових прав
Перший розгляд Перенесено

Питання не розглянуто та 

перенесено 



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

33 27.04.2017

Постійна комісія з питань 

охорони здоров'я та 

соціального захисту

Лист

Щодо розгляду звернення мешканців 

Голосіївського району м.Києва стосовно стану 

нежитлових приміщень де функціонує КНП 

"ЦПМСД №2" -  вул. Васильківська, 104 

Васильківська вул., 104

Звернення 

громадян щодо 

стану 

приміщень

Повторний розгляд Перенесено

Питання не розглянуто та 

перенесено. 

Протокол № 44 від 

28.03.2017 – доручено 

депутату Київради 

Д.Калініченку 

доопрацювати питання.

34 27.04.2017
Постійна комісія КМР з 

питань власності
Лист

Про розгляд питання щодо виконання протоколу 

№41 від 16.02.2017  в частині доручення 

Департаменту внутрішнього фінансового контролю 

та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА) 

ровести у всіх районах міста Києва перевірку  щодо 

випадків використання майна комунальної 

власності на підставі договорів (угод) про 

співробітництво  та за її результатами звернутися 

до  Управління правового забезпечення Київради  

стосовно надання правової оцінки  відносно  таких  

угод. 

використання 

майна на 

підставі 

договору 

співробітництва

Перший розгляд Перенесено
Питання не розглянуто та 

перенесено 

34.1 27.04.2017

Управління правового 

забезпечення діяльності 

Київської міської ради

Лист
Про розгляд листа Управління правового 

забезпечення діяльності Київської міської ради

використання 

майна на 

підставі 

договору 

співробітництва

Перший розгляд Перенесено
Питання не розглянуто та 

перенесено 

34.2 27.04.2017

Департаменту 

внутрішнього фінансового 

контролю та аудиту

Лист
Про розгляд листа Департаменту внутрішнього 

фінансового контролю та аудиту

використання 

майна на 

підставі 

договору 

співробітництва

Перший розгляд Перенесено
Питання не розглянуто та 

перенесено 

35 27.04.2017 С. Корсакова Лист

Про проведення службового розслідування щодо 

виконання рішення Київської міської ради від 

27.05.2010 №827/4265 "Про припинення діяльності 

державного комунального виробничо-

комерційного побутового підприємства "Мета"

Виконання 

рішення КМР
Перший розгляд Перенесено

Питання не розглянуто та 

перенесено 

36 27.04.2017

Регіональне відділення 

фонду Державного майна 

України по місту Києву 

Лист № 08/6352 07.04.2017

Щодо надання кандидатури для участі в роботі 

конкурсної комісії з приватизації Єдиного 

майнового комплексу державного 

спеціалізованого підприємства «Укрспецторг» за 

адресою: м. Київ, пров. Музейний, 12 

Музейний пров., 12 

Кандидатура 

для конкурсної 

комісії

Перший розгляд Перенесено
Питання не розглянуто та 

перенесено 

37 27.04.2017

Регіональне відділення 

фонду Державного майна 

України по місту Києву 

Лист №08/6933 18.04.2017

Щодо надання кандидатури для участі в роботі 

комісії з приватизації державного підприємства 

«Електронмаш». 

Кандидатура 

для конкурсної 

комісії

Перший розгляд Перенесено
Питання не розглянуто та 

перенесено 

38 27.04.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист №08/5987 04.04.2017

Щодо проведення акціонерними товариствами, у 

статутних капіталах яких перебувають корпоративні 

права територіальної громади міста Києва, річних 

загальних зборів 

Проведення 

річних 

загальних 

зборів

Перший розгляд Перенесено
Питання не розглянуто та 

перенесено 

39 27.04.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист №1602168 07.04.2017

щодо погодження кандидатури Берегового Ю.М. – 

заступника директора Департаменту – начальника 

управління приватизації та корпоративних прав, 

для обрання його до складу наглядової ради ПрАТ 

«Київспецтанс»

 склад 

наглядової ради 

ПрАТ 

«Київспецтанс»

Перший розгляд Перенесено
Питання не розглянуто та 

перенесено 

40 27.04.2017
Київський міський голова 

В.Кличко 
Лист

Кличка щодо розгляду електронної петиції 

підтриманої відповідно до п. 5.5 «Положення про 

порядок подання та розгляду електронних 

петицій» стосовно повернення повного майнового 

і технологічного комплексу «Київенерго» під 

контроль міста

повернення 

"Київенерго" під 

контроль міста

Перший розгляд Перенесено

Питання не розглянуто та 

перенесено. 

 (зібрано підписів 10047)

 Запрошений ініціатор 

петиції - Лук’янчук Євген 

Степанович.

41 27.04.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист

Щодо укладання договорів оренди на майно 

територіальної громади міста Києва та додаткових 

договорів оренди на підставі даних, які 

відображені у зведеній таблиці рішень Комісії, яка 

оприлюднюється на офіційному ВЕБ-сайті Київської 

міської ради

порядок 

укладення 

договору 

оренди

Перший розгляд Перенесено
Питання не розглянуто та 

перенесено 

42 27.04.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист №08/6768

щодо призупинення нарахування орендної плати з 

01.04.2016 ФОП Шевелю А.Ю. за орендне 

користування нежитловими приміщеннями у 

підземних пішохідних переходах на 

вул.В.Окружній, б/н3 та на вул. В.Окружній, б/н4 

відповідно до п.6 ст. 762 Цивільного кодексу 

України, у зв’язку із проведенням ремонтних робіт 

у підземних пішохідних переходах.

Окружній вул, б/н3 та  В.Окружній, 

б/н4

Питання 

оренди, 

тимчасове 

зменшення 

орендної плати

Перший розгляд Перенесено
Питання не розглянуто та 

перенесено 



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

43 27.04.2017

Печерська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

Лист
№08/283-

220
 22.03.2017

щодо скасування рішення комісії  (п. 111 частини ІІІ 

протоколу №18 від 23.06.2016 - продовження 

строку дії договору оренди БФ "Нова Україна" на 

Печерському узвозі, 19) у зв'язку з нецільовим 

використанням 

Печерський узвіх, 19 24,3
Скасування 

рішення Комісії
Перший розгляд Перенесено

Питання не розглянуто та 

перенесено 

43.1 27.04.2017 БФ "Нова Україна" Лист №08/4012 03.03.2017

щодо заперечення вищезазначеного факту 

Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації

Печерський узвіх, 20 24,3
Скасування 

рішення Комісії
Перший розгляд Перенесено

Питання не розглянуто та 

перенесено 

44 27.04.2017

 Дніпровська районна в 

місті Києві державна 

адміністрації 

Лист №08/5421 27.03.2017

адміністрації щодо скасування рішення комісії  (п. 

1.4.1-1 протоколу № 46 від 29.09.2015 – 

оголошення конкурсу на право оренди 

нежитлового приміщення загальною площею 2,00 

кв.м на просп. Павла Тичини, 12) у зв’язку із 

відмовою потенційних орендарів та використанням 

зазначеного приміщення балансоутримувачем КНП 

«Консультативно-діагностичний центр дитячий 

Дніпровського району м.Києва» для власних 

потреб

Скасування 

рішення Комісії
Перший розгляд Перенесено

Питання не розглянуто та 

перенесено 

45 27.04.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист №08/5221 23.03.2017

Щодо скасування рішення комісії (п. 13 ч. ІІ 

протоколу №33 від 06.12.2016 - погодження 

укладання договору оренди з єдиним 

претендентом ПАТ "Укргазбанк" площею 2,0 кв.м 

на вул. Кирилівській, 103-А, к. 12.) у зв'язку з 

ненаданням звіту про оцінку майна

Кирилівська вул, 103-А, к. 12 2
Скасування 

рішення Комісії
Перший розгляд Перенесено

Питання не розглянуто та 

перенесено 

46 27.04.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист № 08/5542  28.03.2017

щодо скасування рішення комісії (пункт 1 частини 

ІІІ протоколу № 40 від 02.02.2017 ) у зв'язку з 

використанням приміщень балансоутримувачем 

для власних потреб 

 Солом'янська вул., 17, к.6            380,00   
Скасування 

рішення Комісії
Перший розгляд Перенесено

Питання не розглянуто та 

перенесено. 

 Проект рішення від 

29.12.2016 №08/231-

5120/ПР "Про затвердження 

переліку об'єктів 

комунальної власності 

територіальної громади 

міста Києва, право оренди 

яких виборюється на 

конкурсних засадах" (вул. 

Солом'янська, 17, к.6)

47 27.04.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист  №08/14755 31.08.2016

щодо застосування до 50% знижки при розрахунку 

орендної плати за суборенду нежитлових 

приміщень, на Бессарабській площі, 2 - ТОВ "ТОП 

ТІМ" 

Бессарабській площа, 2 73,5
Питання 

оренди, знижка
Перший розгляд Перенесено

Питання не розглянуто та 

перенесено 

48 27.04.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист № 08/5542 28.03.2017

щодо застосування щодо застосування до 50% 

знижки при розрахунку орендної плати за 

суборенду нежитлових приміщень на 

вул. В.Васильківській, 19 - ТОВ "Стерек"

 В.Васильківська вул., 19
Питання 

оренди, знижка
Перший розгляд Перенесено

Питання не розглянуто та 

перенесено 

49 27.04.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист № 08/5819  31.03.2017,

щодо призупинення нарахування орендної плати з 

01.12.2016 ФОП Моцюку А.Д. за користування 

нежитловими приміщеннями  на просп. Науки, 55, 

літ. А у зв'язку з відсутністю постачання 

електроенергії 

 Науки просп, 55, літ. А 34,4

Питання 

оренди, 

тимчасове 

зменшення 

орендної плати

Перший розгляд Перенесено
Питання не розглянуто та 

перенесено 

5 11.04.2017

Заступник міського голови - 

секретар Київради 

В.Прокопів

Проект рішення 

КМР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 09 лютого 2017 року №816/1820 "Про 

питання організації публічного простору в 

адміністративному будинку Київської міської ради"

вул. Хрещатик, 36
Внесення змін 

до рішення КМР
Погоджено

6 11.04.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва закінченого 

будівництвом об"єкта

вул. С.Русової, 1-В 32402407,38

Зарахування до 

комунальної 

власності 

дошкільного 

закладу на 120 

місць

Погоджено

7 11.04.2017

ПП "Науково-

консультативний і 

діагностичний медичний 

центр "Головний біль"

Лист

Щодо скасування рішення постійної комісії 

Київради з питань власності від 01.11.2016 

протокол №29 в частині відмови в застосуванні 

пункту 11 рішення Київської міської ради від 

21.04.2015 №41/1280 при визначенні орендної 

ставки нежитлових приміщень 

вул. Пимоненка, 10
Скасування 

рішення комісії

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

1 07.04.2017 Депутат КМР Ю. Сиротюк
Проект рішення 

КМР

Про припинення Угоди щодо реалізації проекту 

управління та реформування енергетичного 

комплексу м.Києва від 27.09.2001 р., укладеної між 

Київською міською державною адміністрацією та 

Акціонерною енергопостачальною Компанією 

"Київенерго"

Припинення 

угоди з 

Київенерго

Постійна комісія Київради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

доручила доопрацювати питання 

заступнику голови КМДА 

П.Пантелєєву (витяг від 07.02.2017 

№08/284-15 з протоколу №4 від 

06.02.2017).

Постійна комісія Київської міської 

ради бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення від 07.02.2017 

протокол 4/66. 

Протокол №43 від 14.03.2017- 

перенести розгляд питання на 

наступне  засідання комісії.

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

Протокол №41 від 

16.02.2017 – 1. 

Рекомендовано депутатам 

членам комісії надати 

зауваження, пропозиції чи 

поправки до проекту 

рішення за 3 дні до дати 

розгляду проекту рішення 

на наступному засіданні 

комісії. 2. Доручено ДКВ 

надати на наступне 

засідання комісії 

юридичний механізм 

стосовно врегулювання 

припинення Угоди щодо 

реалізації проекту 

управління та 

реформування 

енергетичного комплексу 

м.Києва від 27.09.2001, 

укладеної між Київською 

міською державною 

адміністрацією та 

Акціонерною 

енергопостачальною 

Компанією "Київенерго". 

Протокол №43 від 

14.03.2017- перенести 

розгляд питання на 

наступне  засідання комісії.

1.1. 07.04.2017

заступника 

голови 

КМДА 

П. Пантеле

єва

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА), 

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про припинення Угоди щодо реалізації проекту 

управління та реформування енергетичного 

комплексу м.Києва від 27.09.2001, укладеної між 

Київською державною адміністрацією та 

Акціонерною енергопостачальною компанією 

"Київенерго"

Припинення 

угоди з 

Київенерго

Постійна комісія Київради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

підтримала проект рішення за 

поданням заступника голови КМДА 

П.Пантелеєва із зауваженнями, а 

саме: п. 4.3. Розробити у термін до 

30.06.2017 р. проект Договору про 

визначення процедури та умов 

повернення майна комунальної 

власності територіальної громади 

міста Києва, переданого ПАТ 

"Київенерго" відповідно до Угоди, 

погодивши його за умови з ПАТ 

"Київенерго", постійною комісією 

Київради з питань житлово-

комунального господарства та 

паливно-енергетичного комплексу і 

постійною комісією Киїївради з 

питань власності, підписавши його та 

надати на затвердження Київраді в 

увтановленому порядку

Перший розгляд Погоджено

Із зауваженнями ПК з 

питань житлово-

комунального господарства 

та паливно-енергетичного 

комплексу

2 07.04.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА), 

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про передачу об'єкта незавершеного будівництва 

на бульв. Вацлава Гавела, 81-А в Солом'янському 

районі міста Києва

бульв. Вацлава Гавела, 81-а

Передача до 

сфери 

управління 

Солом"янської 

РДА об"єкта 

незавершеного 

будівництва

Перший розгляд Погоджено

Для відновлення 

будівництва дошкільного 

навчального закладу

3 07.04.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
08/1472 26.01.17

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва водопровідних 

мереж, каналізаційної мережі, об'єктів 

теплопостачання, електропостачання та прохідного 

каналу тепломережі ТОВ "ЖИТЛО-БУД"

вул. Кловський узвіз, 7-А         3 554,25              11 980 268,70   

Безоплатне 

прийняття 

інженерних 

мереж

Протокол №44 від 28.03.2017 - 

Питання не набрало необхідної 

кількості голосів. Протокол 

№43 від 14.03.2017 –запросити 

представника ТОВ «ЖИТЛО-

БУД».

Погоджено

4 07.04.2017 Депутат КМР О.Новіков Лист

Про розгляд звернення депутата Київської міської 

ради О.Новікова щодо продовження ПП «Гарде» 

строку дії договору оренди нежитлового 

приміщення загальною площею 275, 62 кв. на вул. 

Будівельників, 37 та скасування рішення комісії від 

02.02.2017 протокол №40 

вул. Будівельників, 37 275,62

Продовження 

договору 

оренди та 

скасування 

рішення комісії 

Розглянуто

1. Скасувати рішення комісії 

в частині відмови ПП 

"Гарде" у продовженні 

договору оренди 

нежитлового приміщення на 

вул. Будівельників, 37. 

2. Орендодавцю майна у 

встановленому порядку 

подати на розгляд постійної 

комісії пропозиції щодо 

продовження договору 

оренди.



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

1 28.03.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Дніпровська районна у 

місті Києві державна 

адміністрація 

Проект рішення 

КМР

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 

нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

Поліська вул., 14 667,6

Питання 

оренди, єдиний 

претендент

Повторний розгляд Погоджено

1. Повторно підтримати 

проект рішення Київради. 2. 

Відхилити правовий 

висновок управління 

правового забезпечення 

діяльності Київради  від 

15.03.2017 №08/230-591.

2 28.03.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Солом*янська районна у 

місті Києві державна 

адміністрація 

Проект рішення 

КМР

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 

нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

Гарматна вул., 35 22,1

Питання 

оренди, без 

конкурсу

Повторний розгляд Погоджено

1. Повторно підтримати 

проект рішення Київради. 2. 

Відхилити правовий 

висновок управління 

правового забезпечення 

діяльності Київради  від   

03.03.2017 №08/230-533

3 28.03.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 

нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

І.Пулюя вул., 5, літ. А 96,1

Питання 

оренди, без 

конкурсу

Повторний розгляд Перенесено

Перенести розгляд питання 

та  запросити потенційного  

орендаря на наступне 

засідання комісії з метою 

заслуховування інформації 

про діяльність організації. 

Правовий висновок 

управління правового 

забезпечення діяльності 

Київради  від   17.03.2017 

№08/230-620

4 28.03.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Солом*янська районна у 

місті Києві державна 

адміністрація 

Проект рішення 

КМР

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 

нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

Чоколівський бульвар , 10 64,8

Питання 

оренди, без 

конкурсу

Повторний розгляд Погоджено

1. Повторно підтримати 

проект рішення Київради. 2. 

Відхилити правовий 

висновок управління 

правового забезпечення 

діяльності Київради  від 

17.03.2017 №08/230-614. 

5 28.03.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
08/1472 26.01.17

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва водопровідних 

мереж, каналізаційної мережі, об'єктів 

теплопостачання, електропостачання та прохідного 

каналу тепломережі ТОВ "ЖИТЛО-БУД"

вул. Кловський узвіз, 7-А         3 554,25              11 980 268,70   

Безоплатне 

прийняття 

інженерних 

мереж

Протокол №43 від 14.03.2017 

–запросити представника ТОВ 

«ЖИТЛО-БУД».

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

6 28.03.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№08/4083 06.03.2017

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

інженерних мереж зовнішнього освітлення з 

обладнанням ТОВ "СП ФАСАД" 

Відпочинку вул. 867                 780 940,00   

Безоплатне 

прийняття 

інженерних 

мереж

Перший розгляд Погоджено

7 28.03.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішніх водопровідних мереж ПАТ "ЗЗБК 

ІМ.С.КОВАЛЬСЬКОЇ"

Дніпродзержинська вул., 

Вірменська вул., 6а 
372              3 237 900,26   

Безоплатне 

прийняття 

зовнішніх 

водопровідних 

мереж

Перший розгляд Погоджено

8 28.03.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
 №08/4287 10.03.2017

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 

внутрішньоквартальної теплової мережі товариства 

з обмеженою відповідальністю "СТОЛИЧНИЙ ЦУМ"

Б. Хмельницького, 2 135              1 341 658,00   

Безолатне 

прийняття 

теплових мереж

Перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

9 28.03.2017

Департамент будівництва 

та житлового забезпечення 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№08/4120 07.03.2017

Про зарахування до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва квартир

Тулузи вул., 3; Гоголівська вул., 

11/39; Акад. Туполєва вул. , 20-Д

Безоплатне 

прийняття 

квартир 

Перший розгляд Перенесено

1. Перенести розгляд 

проекту розпорядження. 2. 

Звернутися до 

Святошинської  районної в 

місті Києві державної 

адміністрації  та 

Шевченківської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації  надати у 

комісію інформацію щодо  

перспектив  розподілу   

квартир на  вул. Тулузи, 3, 

вул. Гоголівській, 11/39 та  

вул. Туполєва, 20-Д.



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

10 28.03.2017
Постійна комісія КМР з 

питань власності
Лист

Про заслуховування звітів орендодавців щодо 

заключення довгострокових договорів оренди

Заключення 

довгострокових 

договорів 

оренди

Перший розгляд Розглянуто

1. Доручити Департаменту 

фінансів виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації)  надати в 

комісію інформацію щодо 

обсягу коштів, які 

передбачені в бюджеті 

міста Києва на 2017 рік на 

фінансування робіт по  

виготовленню технічної 

документації та  

оформлення  речових прав 

на нерухоме майно за 

територіальної громадою 

міста Києва. 

2. Рекомендувати 

орендодавцям майна 

видавати орендарям, або їх 

представникам, які 

оформлюють довгострокові 

договори оренди 

нежитлових приміщень, 

довіреності на виготовлення 

технічної документації.

3. Рекомендувати 

Департаменту з питань 

реєстрації виконавчого 

11 28.03.2017

Подільська районна у м. 

Києві державна 

адміністрація

Лист

Щодо об'єктів спортивної інфраструктури 

загальноосвітніх навчальних закладів Подільського 

району

Публічно-

приватне 

партнерство

Протокол №43 від 14.03.2017- 

доручення Подільській РДА 
Розглянуто

1. Рекомендувати районним 

в місті Києві державним 

адміністраціям при 

коригування бюджетних 

запитів на 2017 рік або при 

формуванні бюджетного 

запиту на 2018 рік  

передбачити кошти на 

розробку проектно-

кошторисної документації 

модернізації спортивних 

майданчиків шкіл. 2. 

Рекомендувати районним в 

місті Києві державним 

адміністраціям розпочати 

підготовчу роботу по 

оформленню  речових прав 

на нерухоме майно 

спортивних майданчиків за 

територіальною громадою 

міста Києва.                                                

3. Рекомендувати районним 

в місті Києві державним 

адміністраціям здійснити 

заходи щодо уточнення та 

перевірки інформації про  

перебування на балансі 

навчальних закладів 

спортивних майданчиків, як 

споруд, відповідно до коду 

11.1 28.03.2017
Депутат КМР Сторожук В. 

П.

Депутатське 

звернення

Про розгляд звернення  депутата Київської міської 

ради В.Сторожука 

Публічно-

приватне 

партнерство

Перший розгляд Розглянуто

12 28.03.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про надання дозволу комунальному комерційному 

унітарному підприємству "Фінансова компанія 

"Житло-інвест" на списання шляхом продажу 

транспортного засобу, який належить до 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва

6954,61

Списання 

шляхом 

продажу 

транспортного 

засобу

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – погодила 

проект рішення від 15.03.2017 

протокол №7/69.

Перший розгляд Погоджено

за умови надання на 

найближчу сесію  

фотоматеріалів  

пошкоджень 

автотранспортного засобу  

toyota corolla 2001

13 28.03.2017

заступник 

голови 

КМДА 

Г.Старосте

нко

Святошинська районна у 

місті Києві державна 

адміністрація 

Проект рішення 

КМР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 13 листопада 2013 року №443/9931 "Про 

деякі питання діяльності установ та організацій, що 

належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва та передаються до сфери 

управління Святошинської районної в місті Києві 

державної адміністрації

Внесення змін 

до рішення КМР

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – погодила 

проект рішення від 15.03.2017 

протокол №7/69

Перший розгляд Перенесено
Перенесено - відсутні 

доповідачі.

14 28.03.2017
Депутат КМР Артеменко С. 

В.

Депутатське 

звернення

Щодо проблемних питань використання 

сміттєзбірників та шляхи їх вирішення

Використання 

сміттєзбірників
Протокол №41 від 16.02.2017 Перенесено

Перенести розгляд питання 

на наступне засідання 

комісії з метою 

опрацювання та надання 

узгоджених пропозицій.



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

15 28.03.2017

заступник 

голови 

КМДА 

Г.Старосте

нко

Департамент культури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект рішення 

КМР

Про реорганізацію комунального підприємства 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

Кінотеатр "Екран"

Реорганізація 

комунального 

підприємтсва

Постійна комісія Київради з питань 

культури, туризму та інформаційної 

політики – неприйнятно остаточного 

рішення (протокол № 5 від 

15.03.2017).

Перший розгляд Перенесено
За зверненням суб"єта 

подання

16 28.03.2017

перший 

заступник 

голови 

Г.Пліс

Департамент економіки та 

інвестицій виконавчого 

органу Київської міської 

ради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 15 грудня 2011 року  №824/7060 "Про 

затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 

2025 року

Внесення змін 

до рішення КМР

Протокол №43 від 14.03.2017- 

консенсусом присутніх членів 

комісії вирішено перенести 

розгляд питання на чергове 

засідання комісії

Погоджено із 

зауваженнями

Підтримати проект рішення 

із зауваженнями, 

внесеними депутатом 

Київради В.Сторожуком. 2. 

Доручити голові комісії  

Л.Антонєнку,  в робочому 

процесі, узагальнити інші 

пропозиції  депутатів комісії 

та долучити їх до  проекту 

рішення, як  зауваження  

постійної комісії.

17 28.03.2017

Департамент культури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА): 

Лист 08/105 05.01.16
Щодо розірвання охоронно-орендного договору з 

ПАТ "Українська міжбанківська валютна біржа"
Межигірська вул., 1         3 227,90   

Розірвання 

договору 

оренди

Протокол №42 від 28.02.2017 - 

доручено Департаменту 

культури  надати в комісію 

інформацію щодо припинення 

діяльності

Перенесено
За зверненням суб"єта 

подання

18 28.03.2017 Депутат КМР О.Балицька
Депутатське 

звернення
08/16394 27.09.2016

Щодо:

 - надання інформації про балансоутримувача 

будівлі на вул. Бульварно-Кудрявській 

(Воровського), 29-31-31-Ф; 

 - подальшого використання будівлі;

 - відновлення функціонування дошкільного 

закладу №13 у Шевченківському районі.  

Бульварно-Кудрявській 

(Воровського) вул., 29-31-31-Ф

Подальше 

викоритстання 

будівлі

Повторний розгляд Розглянуто

Доручити виконавчому 

органу Київської міської 

ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

здійснити організаційно-

правові заходи щодо 

віднесення  нежитлової 

будівлі  на вул. Бульварно-

Кудрявській, 29-31-31-А до 

сфери управління 

Шевченківської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації  з подальшим 

закріпленням за 

управлінням освіти 

Шевченківської районної в 

місті Києві державної 

19 28.03.2017

Депутати КМР: 

Ю.Сиротюк, 

О.Чернецький,

 П.Антоненко

Проект рішення 

КМР

08/231-

308/ПР
30.01.17

Про звернення Київської міської ради до Кабінету 

Міністрів України щодо законодавчого 

врегулювання питання затвердження переліку 

об'єктів комунальної власності, що мають 

стратегічне значення для економіки і безпеки 

держави та внесення Комунального підприємства 

"Київський метрополітен" до такого переліку"

Звернення КМР 

до КМУ

 Протокол №43 від 14.03.2017- 

перенести розгляд питання на 

наступне  засідання комісії.

Перенесено

Консенсусом присутніх 

членів комісії вирішено 

перенести розгляд питання 

до  завершення 

консультацій.

20 28.03.2017

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект 

розпорядження

08/2548, 

08/3255 

13.02.2017, 

23.02.2017 

Про передачу житлового будинку на вул. 

Гоголівській, 17 у Шевченківському районі 

комунального підприємства з утримання та 

експлуатації житлового фонду спеціального 

призначення «Спецжитлофонд» об’єднанню 

співвласників багатоквартирного будинку «СНЕЙЛ 

СЕРВІС» 

Гоголівська вул., 17

Передача 

житлового 

будинку на 

баланс ОСББ

 Протокол №43 від 14.03.2017- 

перенести розгляд питання на 

наступне  засідання комісії.

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

У зв"язку з  відсутністю 

доповідача - представника 

Департаменту житлово-

комунальної інфраструктури 

м.Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА). 

Л.Антонєнко запропонував 

перенести розгляд питання 

з метою надання роз’яснень 

Департаментом будівництва 

та житлового забезпечення 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) щодо 

правових підстав передачі 

маневреного фонду 

житлового будинку на вул. 

Гоголівській, 17 на баланс 

об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку 

«СНЕЙЛ СЕРВІС».



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

21 28.03.2017

заступник 

голови 

КМДА 

І.Сагайдак

Департамент 

промисловості та розвитку 

підприємництва 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про визначення розмірів статутних капіталів 

комунальних підприємства "Бессарабський ринок", 

"Володимирський ринок", "Житній ринок"  

 335 292 694,37;

17 481 065,76;

21 680 863,49 

Визначення 

розмірів 

статутних 

капіталів КП

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань торгівлі, 

підприємництва та регуляторної 

політики – підтримала проект 

рішення.

 Протокол №43 від 14.03.2017- 

перенести розгляд питання на 

наступне  засідання комісії.

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

Л.Антонєнко рекомендував  

перенести розгляд питання 

з метою надання у комісію 

інформації, щодо:

 - концепції розвитку 

комунальних ринків міста 

Києва;

 - джерел фінансування 

реконструкції комунальних 

ринків;

 - економічних розрахунків 

та показників в частині 

надходження коштів до 

бюджету міста Києва до та 

після реконструкції 

комунальних ринків;

 - повідомлення та 

підписання меморандуму 

між підприємцями, які 

здійснюють діяльність на 

комунальних ринках та 

керівництвом комунальних 

ринків стосовно збереження 

робочих місць після 

реконструкції.

В.Сторожук та М.Іщенко  

запропонували  сформувати 

перелік питань до 

комунальних підприємств та 

обговорити їх на засіданні 

22 28.03.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист

Щодо подальшого використання нежитлових 

приміщень на вул. Болбачана, 1, літ. А для надання 

медичних послуг без мети будь-якого 

комерційного використання 

 Болбачана вул., 1, літ. А 178,8

Використання 

нежитлового 

приміщення

Протокол №43 від 14.03.2017-  

запросити представників 

орендарів та народного 

депутата України Куніцина С.В.

Розглянуто

Скасувати пункт 16 частини 

ІIІ протоколу №37 рішення 

комісії від 27.12.2016. 

23 28.03.2017

заступник 

голови 

КМДА 

Г.Старосте

нко

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист

Щодо врахування рекомендацій комісії до проекту 

рішення Київської міської ради "Про вихід 

Деснянської районної у місті Києві ради зі складу 

учасників Приватного вищого навчального закладу 

"Деснянський економіко-правовий коледж при 

Міжрегіональній Академії управління персоналом"

Вихід з 

товариства
Перший розгляд Розглянуто

Доручити Департаменту 

комунальної власності 

м.Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА), 

Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) спільно з 

заступником голови КМДА 

Г.Старостенко, депутатами 

членами постійної комісії 

Київської міської ради з 

питань власності,  

представниками 

Деснянської РДА,   

Голосіївської РДА та 

представниками МАУП  

провести нараду з 

попереднього розгляду 

проекту рішення Київської 

міської ради "Про вихід 

Деснянської районної у місті 

Києві ради зі складу 

учасників Приватного 

вищого навчального 

закладу "Деснянський 

економіко-правовий коледж 

при Міжрегіональній 

Академії управління 

персоналом"  та вихід 

24 28.03.2017
Депутат КМР Буділов М. 

М.

Депутатське 

звернення
№08/4291 10.03.2017

Щодо передачі в орендне користування у 2016-

2017рр. автотранспортного засобу фізичній особі

Передача 

автомібольного 

засобу фізичній 

особі

Перший розгляд Перенесено

Після отримання висновку 

постійної комісії Київської 

міської ради з питань 

дотримання законності, 

правопорядку та 

запобігання корупції 

розглянути питання.

(Toyota Land Cruiser Prado 

2007)



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

25 28.03.2017
Депутат КМР Антонєнко Л. 

В.

Депутатське 

звернення

Щодо приведення у відповідність до вимог 

чинного законодавства договорів оренди, 

укладених КП «Київський метрополітен» з 

суб’єктами господарювання для розміщення 

платіжних терміналів. 

приведення у 

відповідність до 

вимог чинного 

законодавства 

договорів 

оренди

Протокол №33 від 06.12.2016- 

надане протокольне доручення 

Департаменту комунальної 

власності м.Києва та КП 

"Київський метрополітен"

Розглянуто

1. Доручити Департаменту 

комунальної власності 

м.Києва включити у перелік 

вільних приміщень  усі 

площі, які були надані ТОВ 

«ВАЙСТЕК СЕРВІС» для 

розміщення платіжних 

терміналів.2. Розпочати 

підготовчі заходи щодо 

оголошення конкурсу на 

приміщення договори 

26 28.03.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист

Щодо передачі пам'ятки архітектури "Будинок 

Сікорського" на вул. Ярославів Вал, 15 Б з 

державної у комунальну власність 

Ярославів Вал, 15 Б

Передача 

будівлі з 

держаної у 

комунальну 

власність

Перший розгляд Розглянуто

1. Перенести розгляд 

питання. 2. Доручити 

Департаменту комунальної 

власності м.Києві 

підготувати на розгляд 

комісії проект Концепції 

збереження пам’яток 

архітектури, які знаходяться 

в незадовільному 

технічному стані.

27 28.03.2017

Постійна комісія з питань 

охорони здоров'я та 

соціального захисту

Лист

Щодо розгляду звернення мешканців 

Голосіївського району м.Києва стосовно стану 

нежитлових приміщень де функціонує КНП 

"ЦПМСД №2"

Васильківська вул., 104

Використання 

нежитлових 

приміщень

Перший розгляд Перенесено

1. Перенести розгляд 

питання. 2. Доручити 

депутату Київради 

Д.Калініченку 

доопрацювати питання.

28 28.03.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист  №08/3762 01.03.2017

Щодо звільнення від орендної плати ТОВ "Софія 

488" з 09.12.2015 за орендне користування 

нежитловими приміщеннями на вул. Ломоносова, 

73, літ. Б за весь час протягом якого майно не 

використовувалось орендарем через обставини, за 

які орендар не відповідає

Ломоносова вул., 73, літ. Б 174,7

Питання 

оренди, 

звільнення від 

орендної плати

Перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

29 28.03.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист №08/4001 01.03.2017

Щодо подальшого використання приміщень на вул. 

Ялтинській, 11, літ. В у зв'язку з зверненням 

мешканців житлового будинку щодо закриття 

пункту прийому вторинної сировини 

Ялтинській, 11, літ. В 145,9

Подальше 

використання 

приміщення

Перший розгляд Перенесено

1. Перенести розгляд 

питання. 2. Доручити 

депутату Київради  

М.Конобасу доопрацювати 

питання.

1 14.03.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№ 08/2737 15.02.2017

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

водопровідних мереж Публічного Акціонерного 

Товариства Холдингова компанія "Київміськбуд"

      119 820 711,43  

Безоплатне 

прийняття 

водопровідних 

мереж

Протокол №42 від 28.02.2017 – 

перенесено
Перенесено

Департаменту комунальної 

власності доопрацювати 

проект розпорядження. 

2 14.03.2017

Голосіївська районна і м. 

Києві державна 

адміністрація

Лист

Про надання інформації щодо нежитлових 

приміщень по вул. Антоновича, 14 літ А та по вул. 

Володимирська, 71 

Антоновича вул., 14 літ А , 

Володимирська вул., 71

Самовільне 

захоплення 

приміщень

Перший розгляд Розглянуто

Надані доручення (див. 

докладно у Протоколі 

комісії) 

3 14.03.2017

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

гуртожитків приватного акціонерного товариства 

"Компанія Київінвестбуд"

Ярослава Гашека бул., 17 та  Науки 

просп., 72

4246,9 кв.м.

243 м.                 578 791,68   

Безоплатне 

прийняття 

гуртожитків та 

інженерних 

мереж

Перший розгляд Погоджено

4 14.03.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
08/1472 26.01.17

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва водопровідних 

мереж, каналізаційної мережі, об'єктів 

теплопостачання, електропостачання та прохідного 

каналу тепломережі ТОВ "ЖИТЛО-БУД"

Кловський узвіз, 7-А         3 554,25              11 980 268,70   

Безоплатне 

прийняття 

інженерних 

мереж

Протокол №41 від 16.02.2017 – 

рішення не прийнято
Перенесено

5 14.03.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№ 08/23423 30.12.16

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж 

ПрАТ "БП "Оболонь"

Оболонський просп.,26            716,50                 3 593 320,00  

Безоплатне 

прийняття 

водопровідних 

та 

каналізаційних  

мереж

Протокол №42 від 28.02.2017 – 

рішення не прийнято
Погоджено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

6 14.03.2017

заступник 

голови 

КМДА 

І.Сагайдак

Департамент 

промисловості та розвитку 

підприємництва 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про визначення розмірів статутних капіталів 

комунальних підприємства "Бессарабський ринок", 

"Володимирський ринок", "Житній ринок"  

 335 292 694,37;

17 481 065,76;

21 680 863,49 

Визначення 

розмірів 

статутних 

капіталів КП

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань торгівлі, 

підприємництва та регуляторної 

політики – підтримала проект 

рішення.

Протокол № 38 від 17.01.2017 - 

запросити директора 

Департаменту промисловості

Перенесено

Запросити на чергове 

засідання комісії 

представників комунальних 

ринків, директора 

Депаратамента 

промисловості та розвитку 

підтриємництва та 

заступника міського голови 

Г.Н.Пліса з метою 

заслуховування інформації 

щодо концепції розвитку 

комунальних ринків міста 

Києва.  

7 14.03.2017
Голова ОСББ "ЖК №18" 

Гнаськ О.Г. 
Лист

Щодо розірвання договору оренди нежитлових 

приміщень на вул. Донецькій, 18, укладеного   з 

ТОВ "Черпа"

Донецька вул., 18              99,00   

Розірвання 

договору 

оренди

Перший розгляд Перенесено

Створено робочу групу для 

опрацювання питання у 

складі депутатів: 

М.Буділова, М.Конобаса, 

С.Артеменка, В.Сторожука.

8 14.03.2017

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект 

розпорядження

08/2548, 

08/3255 

13.02.2017, 

23.02.2017 

Про передачу житлового будинку на вул. 

Гоголівській, 17 у Шевченківському районі 

комунального підприємства з утримання та 

експлуатації житлового фонду спеціального 

призначення «Спецжитлофонд» об’єднанню 

співвласників багатоквартирного будинку «СНЕЙЛ 

СЕРВІС» 

Гоголівська вул., 17

Передача 

житлового 

будинку на 

баланс ОСББ

Перший розгляд Перенесено

Запросити на чергове 

засідання комісії 

представника ОСББ та 

представника Департаменту 

житлово-комунальної 

іфраструктури м.Києва

9 14.03.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про внесення змін до Положення про Департамент 

комунальної власності м.Києва виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)

Внесення змін 

до Положення
Перший розгляд Перенесено

10 14.03.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№08/3110 21.02.2017

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

інженерних мереж зовнішнього освітлення з 

обладнанням ПАТ "ЗАВОД ЗБК ІМ. С. Ковальської"

Вірменська вул., 6-а              1 025 477,99   

Безоплатне 

прийняття 

теплових мереж

Перший розгляд Погоджено

11 14.03.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№ 08/3331 23.02.2017

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

теплових мереж ТОВ "МЕГАПОЛІС ДКС"

Григоренка просп., 23                 716 000,00   

Безоплатне 

прийняття 

інженерних 

мереж

Перший розгляд Погоджено

12 14.03.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№ 08/3847 02.03.2017

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

об'єктів електропостачання та теплопостачання

 Милославська вул., 2-Б та 2-В              6 570 515,00   

Безоплатне 

прийняття 

інженерних та 

теплових мереж

Перший розгляд Погоджено

від КП з питань будівництва 

житлових будинків 

"Житлоінвестбуд-УКБ" (на 

вул. Милославській, 2-Б та 2-

В)  та передаються у 

володіння та користування 

ПАТ "Київенерго"

13 14.03.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішніх інженерних мереж, споруд та 

обладнання на них житлового будинку Служби 

безпеки України

Ломоносова вул., Максимовича 

вул., 7-Б та 7-А
             5 677 078,04   

Безоплатне 

прийняття  

інженерних 

мереж, споруд 

та обладнання 

на них

Перший розгляд Погоджено

14 14.03.2017

Подільська районна у м. 

Києві державна 

адміністрація

Лист

Про включення об'єктів спортивної інфраструктури 

загальноосвітніх навчальних закладів Подільського 

району до Переліку вільних обєктів, що можуть 

бути передані в погодинну оренду у позаурочний 

час із інвестиційними зобовязаннями щодо 

модернізації цих обєктів (в рамках реалізації 

Програми публічно-приватного партнерства). 

Публічно-

приватне 

партнерство

Перший розгляд Розглянуто

Надані доручення (див. 

докладно у Протоколі 

комісії).  Відповідь на 

депутатське звернення 

Антонєнко Л № 

08/279/08/156-341

15 14.03.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про передачу до сфери управління Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

майна комунальної власності територіальної 

громади міста Києва

                538 236,00   
Передача майна 

з балансу
Перший розгляд Погоджено

рентгенівський апарат на 2 

робочі місця

16 14.03.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА), 

Солом'янська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

Проект рішення 

КМР

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва єдиному претенденту на право оренди

Солом'янська вул., 22            217,30                2 933 600,00   

Питання 

оренди, єдиний 

претендент

Повторний розгляд Погоджено

1. Повторно підтримати 

проект рішення Київради. 2. 

Відхилити правовий 

висновок управління 

правового забезпечення 

діяльності Київради. 



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

17 14.03.2017

перший 

заступник 

голови 

Г.Пліс

Департамент економіки та 

інвестицій виконавчого 

органу Київської міської 

ради (КМДА)

Проект рішення 

КМР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 "Про 

затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 

2025 року" 

Внесення змін 

до рішення КМР
Перший розгляд Перенесено

18 14.03.2017

заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про надання дозволу комунальному підприємству 

"Київський метрополітен" на списання шляхом 

ліквідації транспортних засобів

                297 665,72   

Списання 

шляхом 

ліквідації 

транспортних 

засобів

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань транспорту, зв'язку та 

реклами – не надала висновок в 

установленому Регламентом порядку 

про результат розгляду проекту 

рішення.

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку - не надала 

висновок в установленому 

Регламентом порядку про результат 

розгляду проекту рішення.

Перший розгляд Погоджено
14 автомобілів (ЗИЛ,ГАЗ, 

Фіат, Камаз)

19 14.03.2017

заступник 

голови 

КМДА 

Поворозни

к М. 

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про скасування рішення Київської міської ради від 

26 квітня 2012 року № 504/7841 "Про передачу в 

оренду без проведення конкурсу нежитлового 

будинку (приміщення) № 2, літ. А на вул. 

Старонаводницькій

Старонаводницька вул, 2 А         2 378,50   
Скасування 

рішення КМР

Постійна комісія з питань культури, 

туризму та інформаційної політики - 

підтримала проект рішення 

Перший розгляд Погоджено

Департаменту культури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) надати 

план заходів розвитку 

музейного комплексу на 

вул.Старонаводницькій, 2А

20 14.03.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 

нежитлового будинку комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

Терещенківська вул, 12 літ. А              94,10   

Питання 

оренди, без 

конкурсу

Повторний розгляд Погоджено

1. Повторно підтримати 

проект рішення Київради. 2. 

Відхилити правовий 

висновок управління 

правового забезпечення 

діяльності Київради  від 

09.03.2017 №08/230-535

21 14.03.2017

Святошинська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

Лист №08/23219 27.12.2016

Щодо можливості розірвання договорів з ТОВ 

"РОСТ ВЕРК", ФОП А.Стахов про використання 

матеріальних цінностей на автостоянках на вул. 

В.Стуса, 35, вул. Академіка Єфремова, 27/29, вул. 

Жмеринській, 2, вул. Литвиненко-Вольгемут, 4 та 

укладання відповідних договорів з КП "Екологія в 

Святошинському районі м.Києва

 В.Стуса вул., 35,Академіка 

Єфремова вул., 27/29,Жмеринська 

вул., 2,  Литвиненко-Вольгемут 

вул., 4

                  45 983,64   

Розірвання 

договорів про 

використання 

матеріальних 

цінностей на 

автостоянках

Протокол №41 від 16.02.2017 – 

доручено Святошинський РДА 

надати на розгляд копії 

договорів з ТОВ "РОСТ ВЕРК", 

ФОП А.Стахов

Розглянуто

Надані доручення (див. 

докладно у Протоколі 

комісії).  Протокол №41 від 

16.02.2017 – доручено 

Святошинський РДА надати 

на розгляд комісії копії 

договорів з ТОВ "РОСТ 

ВЕРК", ФОП А.Стахов про 

використання матеріальних 

цінностей на автостоянках 

на вул. В.Стуса, 35, вул. 

Академіка Єфремова, 27/29, 

вул. Жмеринській, 2, вул. 

Литвиненко-Вольгемут, 4. 

 Запрошений представник 

КП "Екологія в 

Святошинському районі 

м.Києва" 

22 14.03.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист

Щодо подальшого використання нежитлових 

приміщень на вул. Болбачана, 1, літ. А для надання 

медичних послуг без мети будь-якого 

комерційного використання 

Болбочана вул., 1 літ. А            178,80   

Використання 

нежитлових 

приміщень

Протокол №42 від 28.02.2017 – 

перенести розгляд питання на 

наступне засідання комісії.

Перенесено

Запросити на чергове 

засідання комісії 

представників орендаря та 

народного депутата 

С.Куніцина

23 14.03.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№ 08/2741 15.02.2017

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Києва зовнішніх 

водопровідних та каналізаційних 

(позамайданчикових) мереж товариства з 

обмеженою відповідальністю "Торгово-

енергетична компанія "ЕНЕРГОІНВЕСТ"

Набережно-Хрещатицька та 

Нижній Вал (вул. Ярославська, 58)
           573,87                 7 090 181,72  

Прийняття 

водопровідних 

та 

каналізаційних  

мереж

Протокол № 42  від 28.02.2017 

– доручено депутату Київради 

Я.Діденко доопрацювати 

питання

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

Доручено депутату Київради 

Я.Діденко доопрацювати 

питання;

Пояснення ТОВ "Торгово-

енергетична компанія 

"Енергоінвест" щодо 

будівництва торговельно-

офісного комплексу



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

24 14.03.2017 Депутат КМР Ю. Сиротюк
Проект рішення 

КМР

Про припинення Угоди щодо реалізації проекту 

управління та реформування енергетичного 

комплексу м.Києва від 27.09.2001 р., укладеної між 

Київською міською державною адміністрацією та 

Акціонерною енергопостачальною Компанією 

"Київенерго"

Припинення 

угоди з 

Київенерго

Постійна комісія Київради з питань 

житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу 

доручила доопрацювати питання 

заступнику голови КМДА 

П.Пантелєєву (витяг від 07.02.2017 

№08/284-15 з протоколу №4 від 

06.02.2017).

Постійна комісія Київської міської 

ради бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення від 07.02.2017 

протокол 4/66. 

Протокол № 41  від 16.02.2017 - 

Доручено ДКВ надати свої 

пропозиції проекту рішення

Перенесено

Доручити Департаменту 

комунальної власності м. 

Києва проаналізувати та 

надати свої пропозиції до 

проекту рішення. Членам 

комісії надати пропозиції до 

проекту за три дні до 

наступного засідання 

Комісії. Запросити 

Пантєлеєва О.П. на наступне 

засідання

25 14.03.2017

Депутати КМР: 

Ю.Сиротюк, О.Чернецький, 

П.Антоненко

Проект рішення 

КМР

Про звернення Київської міської ради до Кабінету 

Міністрів України щодо законодавчого 

врегулювання питання затвердження переліку 

об'єктів комунальної власності, що мають 

стратегічне значення для економіки і безпеки 

держави та внесення Комунального підприємства 

"Київський метрополітен" до такого переліку

Звернення КМР 

до КМУ

Протокол № 41  від 16.02.2017 - 

Доручено ДКВ надати висновок 

про правові наслідки

Перенесено

Доручити Департаменту 

комунальної власності м. 

Києва надати висновок про 

правові наслідки щодо 

проекту рішення 

26 14.03.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва каналізаційних 

та зовнішніх водопровідних мереж КП 

"Житлоінвестбуд-УКБ"

вул. М.Донця, просп. Відрадний, 

вул. Гарматна, вул. Я.Галана, вул. 

Караваєва

        1 764,80              17 550 564,22   

Прийняття 

водопровідних 

та 

каналізаційних  

мереж

Перший розгляд Погоджено Питання внесено з голосу

1 28.02.2017

Департамент культури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА): 

Лист 08/105 05.01.16
Щодо розірвання охоронно-орендного договору з 

ПАТ "Українська міжбанківська валютна біржа"
Межигірська вул., 1 3227,90

Розірвання 

договору 

оренди

Протокол №40 від 16.02.2017 – 

перенесено розгляд питання у 

зв’язку з відсутністю 

представника Департаменту 

культури виконавчого органу 

Київської міської ради  (КМДА).

Перенесено

Доручити ДКВ надати комісії 

інформацію щодо 

правонаступників 

Державного історико-

архітектурного заповідника 

«Стародавній Київ» та 

повідомити, чи переходили 

відповідні права та 

обов’язки установи до інших 

юридичних осіб. 

2 28.02.2017

Департамент культури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА): 

Проект 

розпорядження

Про внесення змін до установчих документів 

музейних закладів комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

Внесення змін 

до установчих 

документів

Протокол №40 від 16.02.2017 – 

перенесено розгляд питання у 

зв’язку з відсутністю 

представника Департаменту 

культури виконавчого органу 

Київської міської ради  (КМДА)

Погоджено

Протокол №38 17.01.2017 – 

доручено Департаменту  

культури надати електронну 

версію  порівняльної 

таблиці про зміни  до 

статутів та положень для 

опрацювання депутатами.

3 28.02.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№ 08/23423 30.12.16

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж 

ПрАТ "БП "Оболонь"

Оболонський просп.,26 716,50              3 593 320,00   

Безоплатне 

прийняття 

водопровідних 

та 

каналізаційних  

мереж

Протокол №38 17.01.2017 - 

перенести розгляд питання та 

запросити забудовників.

Перенесено

С.Артеменко запропонував 

повернутись до розгляду 

питання після 

впорядкування 

забудовником території, а 

саме: перенесення 

будівельного паркану і 

розширення проходу до 

зупинки громадського 

транспорту та 

метрополітену.

4 28.02.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 02 жовтня 2013 року № 42/9630 "Про 

визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 

кв. метра загальної площі нерухомого майна 

фізичних осіб"

Внесення змін 

до проекту 

рішення

Погоджено з зауваженнями Комісією 

з питань власності від 24.01.2017
Повторний розгляд Погоджено

1. Повторно підтримати 

проект рішення Київради. 2. 

Відхилити правовий 

висновок управління 

правового забезпечення 

діяльності Київради від 

14.02.2017 №08/230-327. 

Повторний розгляд у зв’язку 

із правовим висновком 

управління правового 

забезпечення діяльності 

5 28.02.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

Г.Старосте

нко

Солом'янська РДА
Проект рішення 

КМР

Про реорганізацію спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату №2 м.Києва шляхом приєднання її 

до спеціальної загальноосвітньої школи "Надія" 

м.Києва

Академіка Янгеля, 12/2

Реорганізація 

навчального 

закладу

Рішення прийнято в першому читанні 

на пленарному засіданні Київради від 

09.02.2017.

Повторний розгляд Погоджено

Взяти до відома, що 

відповідно до вимог 

Регламенту Київської 

міської ради протягом 

встановленого строку з 

моменту прийняття рішення 

за основу до постійної 

комісії Київської міської 

ради з питань власності від 

депутатів не надійшло 

жодних зауважень, 

пропозицій чи поправок до 

проекту рішення. 



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

6 28.02.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про внесення змін до додатку 1 до рішення 

Київської міської ради від 31 березня 2011 року № 

100/5487 "Про Програму приватизації 

комунального майна територіальної громади міста 

Києва"

Внесення змін 

до проекту 

рішення

Повторний розгляд Погоджено

Проект рішення 

підготовлено до другого 

читання. Пропозиції 

депутатів Л.Антонєнка, 

В.Ноздрі, О.Бондарчука 

щодо внесення змін до 

проекту рішення комісією 

не прийняті.  18.1.1. Депутат 

КМР Л.Антонєнко (вих. № 

08/279/08/156-348 від 

16.02.2017); 18.1.2. Депутат 

КМР В.Ноздря (вих. № 

08/279/08/168-241 від 

16.02.2017); 18.1.3. Депутат 

КМРО.Бондарчук (вих. № 

08/279/08/012-218 від 

20.02.2017). 

7 28.02.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про передачу до сфери управління Солом'янської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

майна комунальної власності територіальної 

громади міста Києва (основні засоби) 

                  24 352,06   

передача в 

управління 

комунального 

майна

Перший розгляд Погоджено

8 28.02.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№ 08/2478 10.02.2017

Про зарахування до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва зовнішніх 

водопровідних мереж

Оноре де Бальзака вул., 4-А(буд. 4-

6)
511,70              1 015 550,00   

зарахування 

водопровідних 

мереж

Перший розгляд Погоджено

9 28.02.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
 № 08/2478 10.02.17

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішніх водопровідних мереж

Драгоманова вул. , 6/1, на вул. 

О.Пчілки
788,60              2 018 004,00   

Безоплатне 

прийняття 

інженерних 

мереж

Перший розгляд Погоджено

10 28.02.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№ 08/2737 15.02.2017

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

водопровідних мереж Публічного Акціонерного 

Товариства Холдингова компанія "Київміськбуд"

         119 820 711,43   

Безоплатне 

прийняття 

водопровідних 

мереж

Перший розгляд Перенесено

Запросити на засідання 

комісії профільного 

заступника Публічного 

Акціонерного Товариства 

Холдингова компанія 

"Київміськбуд" та 

представника Публічного 

Акціонерного Товариства АК 

"Київводоканал".

11 28.02.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№ 08/2741 15.02.2017

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Києва зовнішніх 

водопровідних та каналізаційних 

(позамайданчикових) мереж товариства з 

обмеженою відповідальністю "Торгово-

енергетична компанія "ЕНЕРГОІНВЕСТ"

Набережно-Хрещатицька та 

Нижній Вал (вул. Ярославська, 58)
573,87              7 090 181,72   

Прийняття 

водопровідних 

та 

каналізаційних  

мереж

Перший розгляд Перенесено

 Доручено депутату 

Київради Я.Діденко 

доопрацювати питання.

12 28.02.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№ 08/2740 15.02.2017

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Києва теплових мереж 

Товариства з обмеженою відповідальністю «ІБК 

«АЛЬЯН-ГРУП»

між просп. М. Бажана та вул. 

Зарічною
398,50              3 499 725,72   

Прийняття 

теплових мереж
Перший розгляд Погоджено

13 28.02.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№08/2739 15.02.2017

Про внесення змін у додаток до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 29 

грудня 2016 №1383 «Про безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва майна ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ 

«ВЛАСНА КВАРТИРА №1» 

 Акад. Вільямса вул., на 

вул.Касьяна до проспекту 40-річчя 

Жовтня 

Внесення змін Перший розгляд Погоджено

Внести зміни:

у пункті 1 цифри "175,44" на 

"35,783" тис. грн;

у пункті 2 цифри "35,78" на 

"175,437" тис. грн.

14 28.02.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва окремого 

індивідуально визначеного майна (закріплюється 

індивідуально визначене майно на праві 

оперативного управління за Дитячим 

спеціалізованим санаторієм "Ялинка")

             1 023 773,71   

Прийняття 

індивідуально 

визначеного 

майна

Перший розгляд Погоджено

15 28.02.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про надання дозволу Київській міській клінічній 

лікарні № 11 Дніпровського району м.Києва на 

списання шляхом продажу транспортних засобів, 

які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва

                                -     

Списання 

шляхом 

продажу 

транспортного 

засобу

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – підтримала 

проект рішення (витяг з протоколу 

№4/66 від 07.02.2017 - вих.№08/280-

320 від 14.02.2017).

Перший розгляд Погоджено

РАФ 2203101 1989 р., РАФ 

22038 1994 р., УАЗ 3962 1989 

р.

16 28.02.2017

Перший 

заступник 

голови 

КМДА 

Г.Пліс

Печерська РДА
Проект рішення 

КМР

Про реорганізацію комунального 

автотранспортного підприємства Печерської 

районної державної адміністрації м. Києва

Реорганізація 

КП
Перший розгляд Погоджено

17 28.02.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Керівник апарату 

В.Бондаренко

Проект рішення 

КМР

Про перейменування Центру ранньої соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів

Перейменуванн

я
Перший розгляд Погоджено

перейменувати в Київський 

міський центр соціальної 

реабілітації дітей- інвалідів

18 28.02.2017 Депутат КМР О.Пабат
Проект рішення 

КМР

Про створення комунального закладу "Київська 

школа незрячих"

Створення 

комунального 

закладу

Перший розгляд Погоджено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

19 28.02.2017 ПАТ "Київенерго" Лист № 42025 13.12.2016

Щодо компенсації витрат енергопостачальника на 

поліпшення комунального майна, та вибору 

способу компенсації 

         727 233 179,00   

Компенсація за 

поліпшення 

комунального 

майна

Перший розгляд Розглянуто

 1. Інформацію ПАТ 

"Київенерго" взяти до 

відома. 2. Звернутися до 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) стосовно 

надання комісії інформації: 

- чи надавалася 

згодаКиївською міською 

державною адміністрацією 

на здійснення ПАТ 

«Київенерго» конкретних 

поліпшень комунального 

майна на суму 727233179,00 

грн.; 

-  чи передбачено в Угоді 

щодо реалізації проекту 

управління та 

реформування 

енергетичного комплексу 

м.Києва положень щодо 

допустимості здійснення 

поліпшень майна без згоди 

власника.

20 28.02.2017 депутат КМР А. Андрєєв
Депутатське 

звернення

Щодо перевірки використання нежитлових 

приміщень на вул. Бастіонній, 6Г
Бастіонна вул., 6Г

Розгляд 

звернення
Перший рогляд Розглянуто

1. Рекомендувати: 

Печерській районній в місті 

Києві державній 

адміністрації провести 

інвентаризацію нежитлової 

будівлі (сміттєзбірника) на 

вул. Бастіонній, 6-Г з 

визначенням цільового 

використання. 2.  Керуючій 

компанії з обслуговування 

житлового фонду 

Печерського району міста 

Києва провести службове 

розслідування по факту 

використання нежитлової 

споруди  та за результатами 

перевірки надати в комісію 

інформацію. 

21 28.02.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист №08/22060 13.12.2016

Щодо скасування рішення комісії (пункт 83 частини 

ІІ протоколу №25 від 27.09.2016) – продовження 

оренди Вищому адміністративному суду України на 

вул. Московській, 3, літ. А 

Московська  вул., 3, літ. А 60,00
Скасування 

рішення комісії

Протокол № 38 від 17.01.2017 - 

перенести розгляд питання на 

чергове засідання комісії.

Розглянуто

Скасувати пункт 83 частини 

ІІ протоколу №25 рішення 

комісії від 27.09.2016.

22 28.02.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист №08/283 22.02.2017

Щодо подальшого використання для надання 

медичних послуг нежитлових приміщень на вул. П. 

Болбочана, 1 Літ. А

Розгляд листа Перший рогляд Перенесено

1 16.02.2017

Заступник Київського 

міського голови - Секретар 

Київради Прокопів В.

Річний звіт 08/21327 05.12.16
Щодо затвердження звіту про роботу постійної 

комісії Київради з питань власності за 2016 рік 

Затвердження 

звіту роботи 

комісії

Погоджено

Опоблікувати річний звіт, 

який складається з двох 

частин, на сайті постійної 

комісії з питань власності

2 16.02.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№ 08/23423 30.12.16

"Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж 

ПрАТ "БП "Оболонь" (просп. Оболонський,26)  

Оболонський просп.,26            313,45                2 913 357,50   

Безоплатне 

прийняття 

інженерних 

мереж

Протокол №38 17.01.2017 - 

перенести розгляд питання та 

запросити забудовників.

Погоджено

3 16.02.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№08/22660 20.01.17

"Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

обєктів теплопостачання та газопровідної мережі 

фірми "Т.М.М." - ТОВ" 

Ломоносова вул., Васильківська 

вул.
        1 907,08              25 145 402,00   

Безоплатне 

прийняття 

інженерних 

мереж

Протокол №38 17.01.2017 - 

перенести розгляд питання та 

запросити забудовників.

Погоджено

4 16.02.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№08/20588 25.11.16

"Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішніх інженерних мереж дощової каналізації 

товариства з обмеженою відповідальністю 

"СПЕЦМЕХБУД 21" 

Барбюса вул., Академіка Філатова 

вул.
           285,90                   989 486,30   

Безоплатне 

прийняття 

інженерних 

мереж

Протокол №38 17.01.2017 - 

перенести розгляд питання та 

запросити забудовників.

Погоджено

5 16.02.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№08/20588 25.11.16

"Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішніх теплових мереж товариства з 

обмеженою відповідальністю "СПЕЦМЕХБУД 21"

Академіка Філатова вул., Ковпака 

вул.
           602,48                5 119 727,75   

Безоплатне 

прийняття 

інженерних 

мереж

Протокол №38 17.01.2017 - 

перенести розгляд питання та 

запросити забудовників.

Погоджено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

6 16.02.2017 Адвокат Лист № 08/245 10.01.17

Звернення адвоката Д.Лошакова щодо повторного 

розгляду проекту рішення Київської міської ради 

"Про включення до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва нежилих 

приміщень та передачу їх Господарському суду 

міста Києва"

вул. Б. Хмельницького, 44, літ. А              69,30   

Оскарження 

належності 

майна до 

комунальної 

власності

Запрошено представника ДКВ, 

який приймав участь в с/з
Знято з розгляду

Проект рішення  знято з 

розгляду

7 16.02.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА), 

Печерська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

Лист

Про передачу в оренду єдиному претенденту на 

право оренди нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва

вул. Лаврська, 2            334,80   

Питання 

оренди, єдиний 

претендент

Не набрало необхідної кількості 

голосів на пленарному засіданні 

Київради 12.12.2016.

Протокол № 39 від 24.01.2017 – 

доручено запросити директора 

ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 90,  

начальника управління освіти 

та інноваційного розвитку 

Печерської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

та орендаря.

Перенесено

Протокольне доручення 

Департаменту внутрішнього 

фінансовго контролю та 

аудиту. Провести батківські 

збори учнів школи №90.

Лист Печерської районноїа в 

місті Києві державна 

адміністрація щодо 

використання нежитлових 

приміщень на вул. 

Лаврська, 2 для 

забезпечення повноцінного 

функціонування 

навчального закладу (вих. 

№ 105/01-175/В-12 від 

24.01.2017).

8 16.02.2017

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект 

розпорядження
08/809 18.01.17

Про безоплатне прийняття квартири від Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій до 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва та передачу її до сфери управління  

Солом'янської районної в місті Києві державної 

адміністрації

просп. В.Лобановського, 6-А, кв. 88              96,20                2 423 000,00   

Безоплатне 

прийняття 

квартир

Перший розгляд Погоджено

9 16.02.2017 Шевченківська РДА
Проект 

розпорядження
08/1598 30.01.17

Про затвердження акту  приймання-передачі 

квартири №47 на вул. Деревлянській, 8 в 

комунальну власність територіальної громади міста 

Києва та до сфери управління Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації"

вул. Деревлянська, 8, кв. 47            111,80   

Безоплатне 

прийняття 

квартир

Перший розгляд Погоджено

10 16.02.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
08/1411 26.01.17

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

інженерних мереж зовнішнього освітлення з 

обладнанням та технічних засобів організації 

дорожнього руху ПрАТ "АБС-УК"

вул. Глибочицька, вул.Студентська, 

вул.Пимоненка
                473 467,61   

Безоплатне 

прийняття 

інженерних 

мереж

Перший розгляд Погоджено

11 16.02.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
08/1419 26.01.17

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

теплових мереж ТОВ "АЛЬЯНС-ГРУП"

між просп. М.Бажана та вул. 

Зарічною
             98,00                2 601 644,00   

Безоплатне 

прийняття 

інженерних 

мереж

Перший розгляд Погоджено

12 16.02.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
08/1418 26.01.17

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

каналізаційних мереж ПрАТ "БП "ОБОЛОНЬ"

просп. Оболонський, 26            164,40                   457 189,80   

Безоплатне 

прийняття 

інженерних 

мереж

Перший розгляд Погоджено

13 16.02.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
08/1472 26.01.17

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішньої каналізаційної мережі товариства з 

обмеженою відповідальністю "К.А.Н."

вул. Різницька, 2/32 від житлового 

будинку  3»/32 до вул. Московської
             69,40                   997 727,00   

Безоплатне 

прийняття 

інженерних 

мереж

Перший розгляд Погоджено

14 16.02.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
08/1472 26.01.17

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва водопровідних 

мереж, каналізаційної мережі, об'єктів 

теплопостачання, електропостачання та прохідного 

каналу тепломережі ТОВ "ЖИТЛО-БУД"

вул. Кловський узвіз, 7-А         3 554,25              11 980 268,70   

Безоплатне 

прийняття 

інженерних 

мереж

Перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

15 16.02.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

Про внесення змін у додаток до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 3 

жовтня 2016 року №944 "Про безоплатне 

прийняття до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва інженерних мереж 

зовнішнього освітлення з обладнанням приватного 

акціонерного товариства "НЕО ВІТА"

Безоплатне 

прийняття 

інженерних 

мереж

Перший розгляд Погоджено

16 16.02.2017 Депутат КМР Задерейко А.
Проект рішення 

КМР

08/231-

343/ПР
02.02.16

Про перейменування комунального підприємства 

"Київдорсервіс"
Зміна назви КП Перший розгляд Погоджено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

17 16.02.2017

Депутати КМР: 

Ю.Сиротюк, 

О.Чернецький,

 П.Антоненко

Проект рішення 

КМР

08/231-

308/ПР
30.01.17

Про звернення Київської міської ради до Кабінету 

Міністрів України щодо законодавчого 

врегулювання питання затвердження переліку 

об'єктів комунальної власності, що мають 

стратегічне значення для економіки і безпеки 

держави та внесення Комунального підприємства 

"Київський метрополітен" до такого переліку"

Звернення КМР 

до КМУ
Перший розгляд Перенесено

Доручити Департаменту 

комунальної власності м. 

Києва надати висновок про 

правові наслідки щодо 

проекту рішення 

18 16.02.2017 Депутат КМР Ю. Сиротюк
Проект рішення 

КМР

08/231-

221/ПР
17.01.16

Про припинення Угоди щодо реалізації проекту 

управління та реформування енергетичного 

комплексу м.Києва від 27.09.2001 р., укладеної між 

Київською міською державною адміністрацією та 

Акціонерною енергопостачальною Компанією 

"Київенерго"

Припинення 

угоди з 

Київенерго

Перший розгляд Перенесено

Доручити Департаменту 

комунальної власності м. 

Києва проаналізувати та 

надати свої пропозиції до 

проекту ріешення. Членам 

комісії надати пропозиції до 

проекту за три дні до 

наступного засідання 

Комісії. Запросити 

Пантєлеєва О.П. на наступне 

засідання

 Постійна комісія Київради з 

питань житлово-

комунального господарства 

та паливно-енергетичного 

комплексу доручила 

доопрацювати питання 

заступнику голови КМДА 

П.Пантелеєву (витяг від 

07.02.2017 № 08/284-15 з 

протоколу № 4 від 

06.02.2017).

Постійна комісія Київської 

міської ради бюджету та 

соціально-економічного 

розвитку – не надала 

висновок в установленому 

Регламентом порядку про 

результат розгляду проекту 

19 16.02.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

08/231-

247/ПР
19.01.16

Про демонтаж та списання основного засобу, який 

належить до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва

вул. Костянтинівська, 24              23,24                           912,78   

Списання 

каналізаційних 

мереж

Перший розгляд Погоджено

Постійна комісія Київради з 

питань житлово-

комунального господарства 

та паливно-енергетичного 

комплексу – підтримала.

Постійна комісія Київської 

міської ради бюджету та 

соціально-економічного 

розвитку – не надала 

висновок в установленому 

Регламентом порядку про 

результат розгляду проекту 

рішення.

20 16.02.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

О.Спасибко

Подільська РДА
Проект рішення 

КМР

08/231-

4704/ПР
23.11.16

Про дозвіл Подільській районній в місті Києві 

державній адміністрації на списання суми 

незавершених капітальних інвестицій по об'єкту 

"Будівництво житлового будинку (соціальне житло) 

на перетині вулиць Н.Ужвій та Новомостицької у 

Подільському районі

перетин вулиць Н. Ужвій та 

Новомостицької
                517 765,00   

Списання суми 

незавершених 

капітальних 

інвестицій

Повторний розгляд Перенесено

Отримати висновок 

департаменту внутрішнього 

фінансового контролю та 

аудиту. Повторний розгляд 

у зв’язку із правовим 

висновком управління 

правового забезпечення 

діяльності Київради від 

27.01.2017 №08/230-142

21 16.02.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

О.Спасибко

Подільська РДА
Проект рішення 

КМР

08/231-

4705/ПР
23.11.16

Про дозвіл Подільській районній в місті Києві 

державній адміністрації на списання суми 

незавершених капітальних інвестицій по об'єкту 

"Проектування та будівництво льодово-

спортивного комплексу для молоді та юнацтва на 

вул. Фрунзе, 99 у Подільському районі

вул. Фрунзе, 99                         290,00   

Списання суми 

незавершених 

капітальних 

інвестицій

Повторний розгляд Перенесено

Отримати висновок 

департаменту внутрішнього 

фінансового контролю та 

аудиту. 

Повторний розгляд у зв’язку 

із правовим висновком 

управління правового 

забезпечення діяльності 

Київради від 27.01.2017 

№08/230-140



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

22 16.02.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

О.Спасибко

Подільська РДА
Проект рішення 

КМР

08/231-

4703/ПР
23.11.16

Про дозвіл Подільській районній в місті Києві 

державній адміністрації на списання суми 

незавершених капітальних інвестицій по об'єкту 

"Будівництво багатоповерхового житлового 

будинку (соціальне житло) з вбудованими 

приміщеннями громадського призначення на вул. 

Н.Ужвій, 6-б

вул. Н.Ужвій, 6-б                 153 449,00   

Списання суми 

незавершених 

капітальних 

інвестицій

Повторний розгляд Перенесено

Отримати висновок 

департаменту внутрішнього 

фінансового контролю та 

аудиту.

 Повторний розгляд у 

зв’язку із правовим 

висновком управління 

правового забезпечення 

діяльності Київради від 

27.01.2017 №08/230-141

23 16.02.2017 Святошинська РДА Лист 08/23219 27.12.16

Щодо можливості розірвання договорів з ТОВ 

"Роствек", ФОП А.Стахов про використання 

матеріальних цінностей на автостоянках на вул. 

В.Стуса, 35, вул. Акад. Єфремова, 27/29, вул. 

Жмеринській, 2, вул. Литвиненко-Вольгемута, 4  та 

укладання відповідних договорів з КП "Екологія в 

Святошинському районі м.Києва

вул. В.Стуса, 35,

вул. Академіка Єфремова, 27/29,

вул. Жмеринська, 2,

вул. Литвиненко-Вольгемут, 4

                  45 983,61   
Питання 

автостоянок

Протокол №39 від 24.01.2017 – 

доручено запросити 

представників КП 

"Київтранспарксервіс", ТОВ 

"Росток" та ФОП Стакова А.В.

Перенесено

Надати копію договору між 

оператором та 

Київпастранссервісом. 

Запросити представників КП 

Екологія. Доручення 

департаменту благоустрою 

та збереження природного 

середовища щодо надання 

висновку про законності 

розміщення майна.

24 16.02.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист
42516/1-

2016 
16.01.17

Щодо використання нежилих приміщень на вул. 

Великій Васильківській, 6, літ. А
вул. Велика Васильківська, 6, літ. А            363,80   

Використання 

нежилих 

приміщень

Перший розгляд Розглянуто

Рекомендувати включити 

приміщення у перелік 

вильних

25 16.02.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист 08/751 17.01.17

Щодо  невиконання рішення комісії 

балансоутримувачем - ККПНЗ "Київський міський 

будинок учителя" 

вул. Володимирська, 57            257,70   
Невиконання 

рішення комісії
Перший розгляд Розглянуто

Доручити ДКВ: 1. 

Запропонувати юридичний 

механізм щодо вирішення 

колізії через відмову 

підприємства - 

балансоутримувача 

підписувати додатковий 

договір оренди на 

виконання рішення комісії в 

частині визначення 

орендної ставки за 

користування майном 

комунальної власності; 2. 

Надати пропозиції щодо 

внесення змін до 

Положення про оренду 

майна територіальної 

громади м.Києва, 

затвердженого рішенням 

Київради від 21.04.2015 

№415/1280.  (термін 1 

міс.).Протокол № 24 від 

13.09.2016 – визначення КСТ 

"Ювента" орендної ставки у 

розмірі 1% на  вул. 

Володимирській, 57, 

"Будинок Вчителя"

26 16.02.2017 Дарницька РДА Лист 08/690 17.01.17

Щодо скасування рішення комісії (пункт 1.4.2  

проколу № 18 від 27.11.2014) – передача в оренду 

без проведення конкурсу нежитлові приміщення 

на вул. Княжий Затон, 17-В та просп. Григоренка, 21-

Б Центру соціальних служб для сімї, дедтей та 

молоді Дарницького району міста Києва 

 вул. Княжий Затон, 17-В,

просп. Григоренка, 21-Б 
           117,46                   109 011,18   

Врегулювання 

питань оренди 

(скасування 

рішення Комісії)

Перший розгляд Погоджено

27 16.02.2017 Печерсьа РДА Лист 08/1791 01.02.17

Щодо скасування рішення комісії (пункт 1.2.8 

протоколу № 23 від 27.01.2015 ) – погодження 

укладання договору оренди з єдиним 

претендентом ПП "Діадема ЮСС" на право оренди 

нежитлових приміщень на вул. Шота Руставелі, 47  

Шота Руставелі вул., 47              58,70   

Врегулювання 

питань оренди 

(скасування 

рішення Комісії)

Перший розгляд Погоджено
Включити приміщення у 

перелік вільних

28 16.02.2017 Печерсьа РДА Лист 08/1796 01.02.17

щодо скасування рішення комісії (позицію 4 пункту 

1.2.4 протоколу № 12 від 14.10.2014 ) – погодження 

укладання договору оренди з єдиним 

претендентом ФОП І.Бусь на право оренди 

нежитлових приміщень на вул. Шота Руставелі, 47 

Шота Руставелі вул., 47            112,10   

Врегулювання 

питань оренди 

(скасування 

рішення Комісії)

Перший розгляд Погоджено
Включити приміщення у 

перелік вільних

29 16.02.2017 Печерсьа РДА Лист 08/1795 01.02.17

Щодо скасування рішення комісії (позицію 6 пункту 

1.2.4. протоколу № 12 від 14.10.2014 ) – 

погодження укладання договору оренди з єдиним 

претендентом ФОП М.Яхній на право оренди 

нежитлових приміщень на вул. 

Круглоуніверситетській, 9

Круглоуніверситетська вул., 9            185,30   

Врегулювання 

питань оренди 

(скасування 

рішення Комісії)

Перший розгляд Погоджено
Включити приміщення у 

перелік вільних



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

30 16.02.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист 08/1553 30.01.17

Щодо надання кандидатури до складу постійно 

діючих конкурсних комісій при ДКВ для 

конкурсного відбору керівника КП 

"Київжитлоспецексплуатація" та КП "Київське 

міське бюро технічної інвентаризації"

Щодо надання 

кандидатури до 

конкурсної 

комісії для 

відбору 

керівника КП

Перший розгляд Розглянуто

Погоджені кандидати до 

конкурсної комісії: БТІ 

депутати Буділов М. та 

Артеменко С., до КЖСЕ - 

Андрєєв А. та Антонєнко Л.

31 16.02.2017
Народний депутат України 

І.Луценко

Депутатське 

звернення
41071 08.12.16

Щодо перевірки використання об'єктів 

комунальної власності міста Києва громадськими 

організаціями ветеранів 

Питання 

громадських 

організацій 

інвалідів

Перший розгляд Розглянуто

Голови і члени первинних 

ветеранських організацій, 

волонтери і громадські діячі 

Голосіївського району м. 

Києва щодо перевірки 

використання нежитлових 

приміщень організаціями 

ветеранів в Голосіївському 

районі (вих. №2 від 

24.11.2016; вх. № 08/КО-

14146 від 28.11.2016)

32 16.02.2017 ГО "Вселенські цінності" Лист 08/22903 22.12.16

Щодо викупу будинку № 18–Е Андріївського узвозу 

міста Києва, якій перебуває у власності товариства 

з обмеженою відповідальністю "Авіантбуд", для 

суспільних потреб забезпечення стійкості ґрунтів 

Замкової гори та створення Музею ювелірного 

мистецтва 

Андріївський узвіз, 18-Е

Викуп будинку з 

приватної 

власності

Перший розгляд Розглянуто

Передати питання на 

розгляд постійній комісії 

культури. Розгляд листа ТОВ 

"Авіантбуд" щодо 

заперечень на повернення 

будинку  на Андріївському 

узвозу, 18-Е у комунальну 

власність

33 16.02.2017

Департамент культури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА): 

Лист 08/105 05.01.16

Щодо розірвання охоронно-орендного договору з 

ПАТ "Українська міжбанківська валютна біржа" – 

вул. Межигірська, 1

Межигірська вул., 1         3 227,90   

Розірвання 

договору 

оренди

Протокол № 37 від 27.12.2016 - 

Доручити ДК та ДКВ та 

Управлінню правового 

забезпечення діяльності 

Київської міської ради 

ініціювати процес щодо  

розірвання договору оренди  

нежитлового будинку на 

вул.Межигірській, 1, 

укладеного  з ПАТ "Українська 

міжбанківська валютна біржа". 

Перенесено
Відсутній представник 

департаменту Культури

34 16.02.2017

Департамент культури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА): 

Проект 

розпорядження

"Про внесення змін до установчих документів 

музейних закладів комунальної власності 

територіальної громади міста Києва"  

Внесення змін 

до установчих 

документів

Протокол №38 17.01.2017 – 

доручено Департаменту  

культури надати електронну 

версію  порівняльної таблиці 

про зміни  до статутів та 

положень для опрацювання 

депутатами.

Перенесено
Відсутній представник 

департаменту Культури

35 16.02.2017
Депутат КМР Артеменко С. 

В.
Лист

Питання використання сміттєзбірників, колясочних, 

проблемни питання, шляхи їх вирішення.
Перший розгляд Розглянуто

Протокольне доручення до 

орендодавці надання  

інформації щодо 

сміттєзбірників,які 

використовуються для 

власних та які передаються 

в оренду(до 17.03.2017 

року)

1 24.01.2017

Департамент будівництва 

та житлового забезпечення 

виконавчого органу 

Київради (КМДА)

Проект 

розпорядження
№ 08/276 10.01.17

"Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

нерухомого майна, яке належить окремим 

громадянам на праві приватної власності"

 вул. Севастопольська, 7/13, кв. 8 

(Пасхаліна С.В.)
             31,20   

Безоплатне 

прийняття 

нерухомого 

майна 

(квартира)

Перший розгляд
Погоджено із 

зауваженнями

Внести зміну у при звіще 

Пасхаліна

2 24.01.2017

Подільська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

Проект 

розпорядження
№ 08/486 13.01.17

"Про зарахування до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва світлофорного 

об’єкта на перехресті вулиці Межигірської з 

вулицею Оленівською та технічних засобів по 

впровадженню одностороннього руху по 

вул.Межигірській (від вул. Ярославської до вул. 

Набережно-Лугової) із комплексом заходів по 

організації регулювання на ній транспортних 

потоків в Подільському районі м.Києва" 

                  56 622,00   

Зарахування 

майна до 

комунальної 

власності 

Перший розгляд Погоджено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

3 24.01.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

"Про прийняття транспортного засобу до сфери 

управління виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) та 

закріплення його за комунальним підприємством, 

що входить до складу Київського комунального 

об'єднання зеленого будівництва та експлуатації 

зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

                    3 163,01   

Прийняття 

транспортного 

засобу до сфери 

управління 

КМДА і 

закріплення за 

КП

Перший розгляд Погоджено KIA Cerato 2006p.

4 24.01.2017
Депутати КМР С.Кутняк та 

М.Буділов

Проект рішення 

КМР

"Про скасування розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) №506 від 26.05.2015" 

Скасування 

розпорядження

Постійна комісія Київської міської 

ради з питань місцевого 

самоврядування, регіональних та 

міжнародних зв'язків - не надала 

висновок в установленому 

Регламентом порядку про результат 

розгляду проекту рішення..

Протокол №38 17.01.2017 -  

розгляд питання  перенесено 

та доручено  запросити 

директора КП 

«Спецжитлофонд».

Перенесено

5 24.01.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№ 08/23423 30.12.16

"Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж 

ПрАТ "БП "Оболонь" (просп. Оболонський,26)  

Оболонський просп.,26            313,45                2 913 357,50   

Безоплатне 

прийняття 

інженерних 

мереж

Протокол №38 17.01.2017 - 

перенести розгляд питання та 

запросити забудовників.

Перенесено

6 24.01.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№08/22660 20.01.17

"Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

обєктів теплопостачання та газопровідної мережі 

фірми "Т.М.М." - ТОВ" 

Ломоносова вул., Васильківська 

вул.
        1 907,08              25 145 402,00   

Безоплатне 

прийняття 

інженерних 

мереж

Протокол №38 17.01.2017 - 

перенести розгляд питання та 

запросити забудовників.

Перенесено

7 24.01.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№08/20588 25.11.16

"Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішніх інженерних мереж дощової каналізації 

товариства з обмеженою відповідальністю 

"СПЕЦМЕХБУД 21" 

Барбюса вул., Академіка Філатова 

вул.
           285,90                   989 486,30   

Безоплатне 

прийняття 

інженерних 

мереж

Протокол №38 17.01.2017 - 

перенести розгляд питання та 

запросити забудовників.

Перенесено

8 24.01.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження
№08/20588 25.11.16

"Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішніх теплових мереж товариства з 

обмеженою відповідальністю "СПЕЦМЕХБУД 21"

Академіка Філатова вул., Ковпака 

вул.
           602,48                5 119 727,75   

Безоплатне 

прийняття 

інженерних 

мереж

Протокол №38 17.01.2017 - 

перенести розгляд питання та 

запросити забудовників.

Перенесено

9 24.01.2017

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури Київради 

(КМДА): 

Проект 

розпорядження
08/22027 12.12.16

"Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

квартир від Міністерства оборони України та 

передачу їх до сфери управління Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації" 

Алма-Матинська вул., 109-В (13 

квартир), Ярослава Гашека вул., 8А 

(1 квартира), Інженерна Бородіна 

вул., 6 А (4 квартири),  Хорольська 

вул, 1-А (3 квартири)

        1 743,20   

Безоплатне 

прийняття 

квартир

Протокол №38 17.01.2017 – 

доручено Департаменту 

житлово-комунальної 

інфраструктури надати 

розширену інформацію 

стосовно осіб, що отримали 

квартири із житлового фонду 

МО України.

Погоджено

10 24.01.2017

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури Київради 

(КМДА): 

Проект 

розпорядження
 №08/23320 28.12.16

"Про безоплатне прийняття квартир від Служби 

безпеки України до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та передачу їх 

до сфери управління районних в місті Києві 

державних адміністрацій" 

Євгенія Харченка вул., 65 (1 

квартира), Драгоманова вул., 14 А 

(1 квартира), Академіка 

Доброхотова вул., 26 (1 квартира), 

Покотила В. вул., 9 (1 квартира), 

Шепелєва М., 8 (1 квартира)

           198,92   

Безоплатне 

прийняття 

квартир

Протокол №38 17.01.2017 – 

доручено Департаменту 

житлово-комунальної 

інфраструктури надати 

розширену інформацію 

стосовно осіб, що отримали 

квартири із житлового фонду 

СБУ.

Погоджено

11 24.01.2017

Департамент культури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА): 

Проект 

розпорядження

"Про внесення змін до установчих документів 

музейних закладів комунальної власності 

територіальної громади міста Києва"  

Внесення змін 

до установчих 

документів

Протокол №38 17.01.2017 – 

доручено Департаменту  

культури надати електронну 

версію  порівняльної таблиці 

про зміни  до статутів та 

положень для опрацювання 

депутатами.

Перенесено

12 24.01.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник,

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про передачу в оренду без проведення конкурсу 

нежитлового будинку комунальної власності 

територіальної громади міста Києва" Театрально-

видовищний заклад культури "Київський 

академічний театр "Колесо"; 

Андріївський узвіз, 8, літ. А'            297,20   

Питання 

оренди, 

передача в 

оренду без 

конкурсу

Протокол № 26 - погоджено 

проект рішення 3791/ПР 

(Гайдамака). 

Перенесено

Вирішено провести спільне 

виїздне засідання з ПК  

культури, туризму та 

інформаційної політики

13 24.01.2017 Лист №283/182 25.10.16

Щодо виконання рішення Київської міської ради 

від 22.12.2015 №62/62 «Про надання згоди на 

безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва цілісних 

майнових комплексів дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл» в частині безоплатного прийняття до 

комунальної власності територіальної громади 

«Спеціалізованої дитячо-юнацько спортивної 

школи олімпійського резерву з вітрильного спорту 

м. Києва"

 Прирічна вул., 30 

Розірвання 

договору 

оренди 

земельної 

ділянки

Протокол №38 - запросити 

директора Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту 

О.Фіданян.

Розглянуто

Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту Києва 

розробити проект змін до 

рішення на підставі якого 

Київська міська рада стане 

засновником ДЮСШ

14 24.01.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

О.Спасибко

Департамент будівництва 

та житлового забезпечення 

виконавчого органу 

Київради (КМДА): 

Проект рішення 

КМР

"Про дозвіл Департаменту будівництва та 

житлового забезпечення виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) на продаж квартир"  

вул. Механізаторів, 2 кв. №197, 

№367 та №314
           511,00   

Дозвіл на 

продаж майна

Витяг з протоколу №49/62 постійної 

комісії Київської міської ради 

бюджету та соціально-економічного 

розвитку  від 21.12.2016  щодо 

підтримання проекту рішення з 

урахуванням змін (вих. №08/280-3674 

від 29.12.2016).

Протокол №38 – рішення не 

набрало голосів

Погоджено із 

зауваженнями

Процес продажу квартир 

провести через біржі



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

15 24.01.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про надання дозволу комунальному підприємству 

"Київський міський центр земельного кадастру та 

приватизації землі" на списання шляхом продажу 

на аукціоні транспортного засобу, який належить 

до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва"

0,00

Списання 

основних 

засобів шляхом 

продажу

ПК з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – погодила 

(протокол № 1/63  від 17.01.2017).

Перший розгляд Погоджено ГАЗ 22171, 2003р.

16 24.01.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 02 жовтня 2013 року № 42/9630 "Про 

визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 

кв. метра загальної площі нерухомого майна 

фізичних осіб" 

Внесення змін 

до рішення КМР
Перший розгляд

Погоджено із 

зауваженнями

Рішення набирає чинності з 

дня офіційного 

оприлюднення

17 24.01.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

О.Резніков

Святошинська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

Проект рішення 

КМР

"Про створення навчальних закладів комунальної 

власності територіальної громади міста Києва" 

вул. Корольова Академіка, 5-А

вул. Чистяківська, 18

вул. Генерала Вітрука, 17/4

бул. Кольцова, 20-Б

Створення 

навчальних 

закладів 

комунальної 

власності

ПК з питань освіти, науки, сім'ї, 

молоді та спорту – погодила 

(протокол № 1 від 18.01.2017). ПК з 

питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – погодила 

(протокол № 1/63  від 17.01.2017).

Перший розгляд Погоджено

18 24.01.2017

Перший 

заступник 

голови 

КМДА 

І.Ніконов, 

заступник 

голови 

П.Пантелеє

в, 

заступник 

голови 

М.Радуцьк

ий

Департамент економіки та 

інвестицій виконавчого 

органу Київської міської 

ради (КМДА), Департамент 

комунальної власності м. 

Києва виконавчого органу 

Київради (КМДА), 

Департамент охорони 

здоров'я виконавчого 

органу Київради (КМДА)

Проект рішення 

КМР

"Про майнові питання, пов’язані з будівництвом 

житлового комплексу в пров. Чеслава Бєлінського, 

6 у Шевченківському районі" 

 пров. Чеслава Бєлінського, 6

Майнові 

питання 

пов'язані з 

будівництвом 

(питання КІА)

Не набрало необхідної кількості 

голосів на пленарному засіданні 

Київради 06.10.2016.

Перший розгляд Перенесено

Рекомендувати КІА надати 

проект інвестиційного 

договору та технічні вимоги 

щодо проведення 

інвестиційного конкурсу

19 24.01.2017
Проект рішення 

КМР
№ 08/245 10.01.17

Звернення адвоката Д.Лошакова щодо повторного 

розгляду проекту рішення Київської міської ради 

"Про включення до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва нежилих 

приміщень та передачу їх Господарському суду 

міста Києва"

вул. Б. Хмельницького, 44, літ. А

Включення до 

комунальної 

власності 

нежилих 

приміщень 

Протокол № 27 - перенести 

розгляд питання до 

остаточного вирішення справи 

судовими органами.

Перенесено

Запросити представника 

ДКВ, який приймав участь в 

с/з

20 24.01.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист  №08/23423 30.12.16

Щодо доцільності передачі чотирьох ікон у 

власність Українській православній церкві 

("Богоматір скоропослушниця", "Богоматір з 

немовлям" "Святий Михаїл", "Святий Стефан") 

Передача 

комунальної 

власності у 

приватну

Перший розгляд Погоджено

21 24.01.2017

Святошинська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

 № 

08/23219
27.12.16

щодо можливості розірвання договорів з ТОВ 

"Роствек", ФОП А.Стахов про використання 

матеріальних цінностей на автостоянках на вул. 

В.Стуса, 35, вул. Акад. Єфремова, 27/29, вул. 

Жмеринській, 2, вул. Литвиненко-Вольгемута, 4  та 

укладання відповідних договорів з КП "Екологія в 

Святошинському районі м.Києва"

Розірвання 

договорів 

використання 

матеріальних 

цінностей

Перший розгляд Перенесено

Доручено КП 

"Київтранспарксервіс" 

надати копії договорів

запрошено підприємців

22 24.01.2017

Департаменту охорони 

здоров'я виконавчого 

органу Київради (КМДА)

Лист

Узагальнена інформація Департаменту охорони 

здоров'я виконавчого органу Київради (КМДА) 

щодо використання нежитлових приміщень в 

міських закладах охорони здоров'я для розміщення 

власних кафедр, відділень, відділів. 

Узагальнення 

інформації 

щодо 

використання 

нежитлових 

приміщень

Перший розгляд Розглянуто Взято до відома.

23 24.01.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

 №08/23423 30.12.16

Щодо скасування рішення комісії (позицію 2 пункту 

1.1.1. протоколу № 27 від 24.02.2015) – 

продовження строку дії договору оренди  ТОВ 

"Лис" на просп. Комарова, 3, корп. 19/1

Комарова вул., 3, корп. 19/1

Питання 

оренди, 

скасування 

рішення Комісії

Перший розгляд Розглянуто

Рекомендовано сторонам 

знайти консенсус та 

підписати договір оренди

24 24.01.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

Г.Старосте

нко 

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 

нежитлового будинку комунальної власності 

територіальної громади міста Києва" - Член 

Національної спілки художників України Гайдамака 

А.В.

Андріївський узвіз, 8, літ. А'            297,20   

Питання 

оренди, 

передача в 

оренду без 

конкурсу

Протокол № 32 - провести 

спільне засідання з постійною 

комісією Київської міської ради 

з питань культури, туризму та 

інформаційної політики щодо 

врегулювання питань 

пов’язаних з передачею в 

орендне користування 

нежитлових приміщень на вул. 

Андріївський узвіз, 8 літ.А.  

Перенесено

Вирішено провести спільне 

виїздне засідання з ПК  

культури, туризму та 

інформаційної політики

25 24.01.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА), 

Печерська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

Проект рішення 

КМР

"Про передачу в оренду єдиному претенденту на 

право оренди нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва"

вул. Лаврська, 2            334,80   

Питання 

оренди, єдиний 

претендент

Не набрало необхідної кількості 

голосів на пленарному засіданні 

Київради 12.12.2016.

Перший розгляд Перенесено

Запросити на наступне 

засідання:

Представика УО

Директора школи

Орендаря

25.1. 24.01.2017 Прокопів
Проект рішення 

КМР

Про питання організації публічного простору в 

адміністративному будинку Київської міської ради
Хрещатик  вул., 36

Майнові 

питання 

пов'язані з 

будівництвом

Перший розгляд Погоджено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

1 17.01.2017
Депутати КМР С.Кутняк та 

М.Буділов

Проект рішення 

КМР

"Про скасування розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) №506 від 26.05.2015" 

Скасування 

розпорядження

Протокол №37  27.12.2016 -  

питання перенесене у зв’язку з 

відсутністю доповідачів.

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

2 17.01.2017

Департамент культури 

виконавчого органу 

Київради (КМДА): 

Проект 

розпорядження

"Про внесення змін до установчих документів 

музейних закладів комунальної власності 

територіальної громади міста Києва"  

Внесення змін 

до установчих 

документів

Перший розгляд Перенесено

3 17.01.2017

Департамент будівництва 

та житлового забезпечення 

виконавчого органу 

Київради (КМДА): 

Проект 

розпорядження

"Про прийняття та передачу зовнішніх 

водопровідних мереж житлових будинків №9 та 

№9-А у провулку Моторному та додаткових 

ємностей до існуючих резервуарів чистої води на 

насосній станції "Корчуватська" на вулиці Квітки-

Основ’яненка у Голосіївському районі"   

Моторний пров., 9, 9А, Квітки-

Основ’яненка вул. 

Прийняття та 

передача 

інженерних 

мереж

Перший розгляд Погоджено

4 17.01.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

"Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж 

ПрАТ "БП "Оболонь" (просп. Оболонський,26)  

Оболонський просп.,26            313,45                2 913 357,50   

Безоплатне 

прийняття 

інженерних 

мереж

Перший розгляд Перенесено

Запросити представників 

"БП Оболонь"

Див. у додатку докладну 

інформацію про 

характеристики мереж

5 17.01.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

"Про внесення змін у додаток до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 10 

квітня 2015 року №358 "Про прийняття до 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва зовнішніх інженерних мереж 

водопостачання та водовідведення споживчого 

товариства-колективу індивідуальних забудовників 

"Жуляни"

Урицького, Радченка, Чоколівський 

бульвар, Петрозаводська-

Лукашевича, Вітрука, 7А-

Депутатська,6

Безоплатне 

прийняття 

інженерних 

мереж

Перший розгляд Погоджено

Див. у додатку докладну 

інформацію про 

характеристики мереж

6 17.01.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

"Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

інженерних мереж зовнішнього освітлення 

товариства з обмеженою відповідальністю "К.А.Н." 

Різницька/Московська, 2/32-34

Безоплатне 

прийняття 

інженерних 

мереж

Перший розгляд Погоджено

Див. у додатку докладну 

інформацію про 

характеристики мереж

7 17.01.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

"Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж 

товариства з обмеженою відповідальністю 

"БУДЖИТЛОСТАНДАРТ"  

Кудрі вул., 7

Безоплатне 

прийняття 

інженерних 

мереж

Перший розгляд Погоджено

Див. у додатку докладну 

інформацію про 

характеристики мереж

8 17.01.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

"Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

обєктів теплопостачання та газопровідної мережі 

фірми "Т.М.М." - ТОВ" 

Ломоносова вул., Васильківська 

вул.

Безоплатне 

прийняття 

інженерних 

мереж

Перший розгляд Перенесено

Запросити представників 

ТОВ "Т.М.М."

Див. у додатку докладну 

інформацію про 

характеристики мереж

9 17.01.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

"Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішніх інженерних мереж дощової каналізації 

товариства з обмеженою відповідальністю 

"СПЕЦМЕХБУД 21" 

Барбюса, Філатова

Безоплатне 

прийняття 

інженерних 

мереж

 Протокол №33 06.12.2016 – 

доручено депутатам Київради 

М.Конобасу та М.Буділову 

доопрацювати питання та 

надати пропозиції на наступне 

засідання комісії.

Перенесено

Запросити представників 

ТОВ "Спецмехбуд"

Див. у додатку докладну 

інформацію про 

характеристики мереж

10 17.01.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

"Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

зовнішніх теплових мереж товариства з 

обмеженою відповідальністю "СПЕЦМЕХБУД 21"

Філатова , Ковпака

Безоплатне 

прийняття 

інженерних 

мереж

Перенесено

Запросити представників 

ТОВ "Спецмехбуд"

Див. у додатку докладну 

інформацію про 

характеристики мереж

11 17.01.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

"Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

теплових мереж ПрАТ "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА" 

Вишгородська, 45

Безоплатне 

прийняття 

інженерних 

мереж

Протокол №33 06.12.2016- 

доручено депутату Київради  

С.Артеменку доопрацювати 

питання та надати пропозиції 

на наступне засідання комісії.

Погоджено

Див. у додатку докладну 

інформацію про 

характеристики мереж

12 17.01.2017

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури Київради 

(КМДА): 

Проект 

розпорядження

"Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва 

квартир від Міністерства оборони України та 

передачу їх до сфери управління Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації" 

Безоплатне 

прийняття 

квартир

Перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

Див. у Додатку докладу 

інформацію про квартири і 

осіб, які мають право на їх 

приватизацію

13 17.01.2017

Департамент житлово-

комунальної 

інфраструктури Київради 

(КМДА): 

Проект 

розпорядження

"Про безоплатне прийняття квартир від Служби 

безпеки України до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та передачу їх 

до сфери управління районних в місті Києві 

державних адміністрацій" 

Безоплатне 

прийняття 

квартир

Перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

Див. у Додатку докладу 

інформацію про квартири і 

осіб, які мають право на їх 

приватизацію

14 17.01.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

"Про закріплення за комунальним підприємством 

"Київжитлоспецексплуатація" комунікаційних 

колекторів". 

Урицького вул., Радченка вул, 

Чоколівський бульв., 

Петрозаводська вул., Лукашевича 

вул., Вітрука вул., 7А, Депутатська 

вул., 6 

Закріплення 

майна за 

балансодержате

лем

Перший розгляд Погоджено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

15 17.01.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект 

розпорядження

"Про закріплення нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади 

міста Києва  за комунальним підприємством 

"Київський міський бізнес-центр" 

Ярославів Вал, 33, літ.Б

Закріплення 

майна за 

балансодержате

лем

Протокол №37 27.12.2016 – 1) 

розгляд питання перенесено та 

доручено запросити  на 

наступне засідання комісії 

директора комунального  

підприємства «Київський 

міський бізнес-центр». 2) 

директору комунального 

підприємства рекомендовано  

презентувати  комісії  бізнес-

план проекту «Організація 

молодіжного коворкінгу та 

бізнес-центру» та надати 

інформацію щодо джерел його  

фінансування

Погоджено

16 17.01.2017
Правовий 

висновок

Повторний розгляд проекту рішення Київської 

міської ради "Про передачу в оренду нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної 

громади міста Києва єдиному претенденту на 

право оренди» (ПП «Матусина школа», 

вул.Йорданська, 9-Є)  (доручення від 02.11.2016 

№08/231-4494/ПР) у зв’язку із правовим висновком 

управління правового забезпечення діяльності 

Київради від 29.12.2016 №08/230-3012. 

Йорданська вул., 9-Є

Питання 

оренди, єдиний 

претендент

Протокол №37 від 27.12.2016 - 

перенести розгляд питання  на 

наступне засідання комісії та 

рекомендувати депутатам 

комісії надати свої пропозиції.

Погоджено із 

зауваженнями

Погодити з урахуваннями 

правового висновку  щодо 

застосування тієї ставки 

орендної плати, за якою 

вивчався попит (тобто 1% 

від ринкової вартості 

приміщення)

17 17.01.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

О.Спасибко

Департамент будівництва 

та житлового забезпечення 

виконавчого органу 

Київради (КМДА): 

Проект рішення 

КМР

"Про дозвіл Департаменту будівництва та 

житлового забезпечення виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) на продаж квартир"  

вул. Механізаторів, 2 кв. №197, 

№367 та №314

Дозвіл на 

продаж майна
Перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

18 17.01.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

Департамент охорони 

здоров'я виконавчого 

органу Київради (КМДА):

Проект рішення 

КМР

"Про припинення амбулаторно-поліклінічного 

закладу "Київський міський дитячий діагностичний 

центр" шляхом перетворення в комунальне 

некомерційне підприємство "Київський міський 

дитячий консультативно-діагностичний центр" 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

Київський міський дитячий 

діагностичний центр

Реорганізація 

шляхом 

перетворення

Перший розгляд Погоджено

19 17.01.2017

Заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

 Департамент охорони 

здоров'я виконавчого 

органу Київради (КМДА):

Проект рішення 

КМР

"Про припинення Київської міської клінічної лікарні 

№4 шляхом перетворення в комунальне 

некомерційне підприємство "Київська міська 

клінічна лікарня №4" виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)"

Київська міська клінічна лікарня 

№4

Реорганізація 

шляхом 

перетворення

Перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

20 17.01.2017

Перший 

заступник 

голови 

КМДА 

Г.Пліс,  

заступник 

голови 

КМДА 

М.Повороз

ник

 Департамент економіки та 

інвестицій виконавчого 

органу Київради (КМДА): 

Проект рішення 

КМР

"Про майнові питання, пов'язані з будівництвом 

комплексу на вул. Краснова, 25 у Святошинському 

районі" 

Краснова вул., 25

Майнові 

питання, 

повязані з 

будівництвом 

(питання КІА)

Протокол №37 27.12.2016 –  не 

набрало необхідної кількості 

голосів.

Погоджено із 

зауваженнями

Погодження Комісії надано 

під умовою (див. докладно 

у Протоколі комісії) 

21 17.01.2017

Департамент будівництва 

та житлового забезпечення 

виконавчого органу 

Київради (КМДА): 

Проект 

розпорядження

"Про реконструкцію нежитлового будинку у 

провулку Алли Горської, 6 у Шевченківському 

районі під житловий будинок"

Алли Горської вул., 6 

Реконструкція 

нежитлового 

будинку

Протокол №33 06.12.2016 – 

питання знято з розгляду.
Відмовлено

22 17.01.2017

Заступник 

голови 

Київської 

міської 

державної 

адміністра

ції 

М.Повороз

ник

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Проект рішення 

КМР

"Про надання дозволу на знесення та списання 

теплиці на вул. Чорнобильській, 10-Б" 
Чорнобильська вул., 10-Б

Дозвіл на 

знесення і 

списання майна

Протокол №31 17.11.2016  

вирішено перенести розгляд 

проекту рішення до отримання 

висновку від постійної комісії з 

питань освіти, науки, сім'ї, 

молоді та спорту.

Погоджено із 

зауваженнями

Погодження Комісії набуває 

чинності після відведення 

балансоутримувачу майна 

ЗНЗ земельної ділянки, на 

якій розташована теплиця 

23 17.01.2017
Проект рішення 

КМР

Постійна комісія з питань містобудування, 

архітектури та землекористування (вих. №08/281-

3311 від 21.10.2016; вх. №283/182 від 25.10.2016) 

щодо розгляду проекту рішення Київської міської 

ради "Про розірвання договору оренди земельної 

ділянки від 18.07.2005 №78-6-00287, укладеного 

між Київською міською радою профспілок для 

експлуатації та обслуговування спеціалізованої 

дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського 

резерву з вітрильного спорту на вул. Прирічній, 30 

(затока "Собаче гирло") в Оболонському районі 

м.Києва" 

 Прирічна вул., 30 

Розірвання 

договору 

оренди 

земельної 

ділянки

Протокол №29 01.11.2016 – 

доручено: 1. Доопрацювати 

депутатам Київради 

С.Артеменку та М.Буділову, 2. 

ДКВ надати  до комісії 

інформацію щодо юридичного 

статусу майна спеціалізованої 

ДЮСШ олімпійського резерву з 

вітрильного спорту на вул. 

Прирічній, 30 та згоду 

власників на передачу цього 

майна до комунальної 

власності м.Києва. Протокол 

№33 06.12.2016  -  розгляд 

питання перенесено на чергове 

засідання комісії.

Погоджено



№ Дата розгляду

Відповідал

ьний 

заступник 

голови 

КМДА

Суб'єкт подання Тип питання Назва рішення (розпорядження), зміст листа Адреса приміщення

Площа 

(довжина 

мереж), кв.м. 

Вартість, грн. Короткий зміст
Інформація про розгляд проекту 

іншими комісіями

Інформація про попередній 

розгляд проекту
Рішення Комісії Примітки

Реквізити вхідної 

кореспондеції

24 17.01.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист

Щодо передачі БФ "Спілка матерів загиблих в АТО" 

у безоплатне користування (позичку) нежитлових 

приміщень на площі Бессарабській, 2 (площа 12,5 

кв.м) 

Бессарабська площа, 2 Позичка Перший розгляд Розглянуто

Рекомендувати включити 

приміщення у перелік 

вільних. 

25 17.01.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист

Щодо не підписання Національним історико-

меморіальним заповідником "Бабин Яр" договору 

позички  (безоплатне користування) та акту 

приймання-передачі нежитлових приміщень на 

вул. Мельникова, 48-Б 

Мельникова вул., 48-Б Позичка Перший розгляд Розглянуто
Див. докладно у Протоколі 

Комісії 

26 17.01.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист

Щодо доцільності безоплатної передачі з балансу 

Підприємства світлосигнальної системи МЗП КП 

ХОР "Херсонські авіалінії"

Передача майна 

з балансу
Перший розгляд Розглянуто

Рекомендувати 

задовольнити прохання 

заявника. 

27 17.01.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист

Щодо доцільності передачі у державну власність 

будівлі на вул. Данькевича, 4  на баланс Центру 

громадського здоров'я Міністерства охорони 

здоров'я України 

 Данькевича вул., 4

Передача майна 

у державну 

власність

Перший розгляд Розглянуто
Рекомендувати відмовити 

заявнику

28 17.01.2017
Заступник голови КМДА 

Г.Старостенко 
Лист

Щодо попереднього розгляду проекту рішення 

Київської міської ради "Про вихід Деснянської 

районної у місті Києві ради зі складу учасників 

Приватного вищого навчального закладу 

"Деснянський економіко-правовий коледж при 

Міжрегіональній Академії управління персоналом" 

та повернення частки учасника" 

Вихід громади зі 

складу 

учасників 

господарського 

товариства

Перший розгляд Розглянуто

Рекомендувати ДКВ, 

Деснянській і Голосіївській 

районним адміністраціям 

спільно опрацювати проект 

рішення, а ДКВ - 

зареєструвати проект 

рішення як ініціативу КМДА. 

29 17.01.2017 Лист  Ольжича  вул., 14-б

Питання 

оренди, без 

конкурсу

Протокол №29 - доручено 

направити питання на розгляд 

до постійної комісії Київради з 

питань охорони здоров’я та 

соціальної політики.

Погоджено

30 17.01.2017 Лист

 ГО " Спілка інвалідів "Співдружність"  щодо 

надання в оренду  з орендною платою в розмірі 

1,00 грн нежитлових приміщень на вул. Ольжича, 

14-б (вих. №08/17332 від 11.10.2016).

Ольжича вул., 14-б Перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

31 17.01.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Лист

Щодо визначення ГУ Пенсійного фонду України в 

м.Києві та новоствореним об'єднанням орендної 

ставки у розмірі 0,1% 

Питання 

оренди, 

надання знижки

Перший розгляд

Не набрало 

необхідної 

кількості голосів

32 17.01.2017 Державний архів м.Києва Лист

 Щодо надання приміщення на вул. Котовського, 

33а з подальшою передачею на баланс 

Державному архіву (для архівосховища) , а 

приміщення по вул. Вокзальна, 7 за Центральним 

обєднанням управління пенсійного фонду України 

в м.Києві (вих. №068/05-02/1597 від 20.12.2016; вх. 

№08/22723 від 21.12.2016).

Питання 

оренди, 

надання 

приміщення

Перший розгляд Погоджено

33 17.01.2017

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

 Щодо скасування рішення комісії (пункт 83 частини 

ІІ протоколу №25 від 27.09.2016) – продовження 

оренди Вищому адміністративному суду України на 

вул. Московській, 3, літ. А (вих. №062/05/15-12658 

від 12.12.2016; вх. №08/22060 від 13.12.2016).

Московській, 3, літ. А

Питання 

оренди, 

скасування 

рішення Комісії

Перший розгляд Перенесено

34 17.01.2017

Деснянська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Щодо скасування рішення комісії (пункт 90 частини 

ІІ протоколу №9 від 23.02.2016) - єдиний 

претендент ФОП Я.Шмаленюк на просп. 

В.Маяковського, 32-Б (вих. №102/03/26-11199 від 

12.12.16; вх. №08/22180 від 13.12.2016).

Маяковського Володимира просп., 

32-Б 

Питання 

оренди, 

скасування 

рішення Комісії

Перший розгляд Погоджено

35 17.01.2017

Деснянська районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Щодо скасування рішення комісії (пункт 4 частини 

ІІ протоколу №30 від 08.11.2016) - єдиний 

претендент ТОВ "Севонія" на вул. Марш. Жукова, 

19-А (вих. №102/03/26-11199 від 12.12.16; вх. 

№08/22180 від 13.12.2016).

Жукова Маршала вул., 19-А 

Питання 

оренди, 

скасування 

рішення Комісії

Перший розгляд Погоджено

36 17.01.2017

Святошинська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

 Щодо скасування рішення комісії (пункт 45 частини 

ІІ протоколу №4 від 24.12.2015) та передати 

нежитлові приміщення на вул. Симиренка, 10 для 

потреб балансоутримувача КНП "Консультативно-

діагностичний центр" Святошинського району 

м.Києва (вих. №107-30/7997 від 14.12.16; вх. 

№08/22350 від 15.12.2016).

Симиренка вул., 10 

Питання 

оренди, 

скасування 

рішення Комісії

Перший розгляд Погоджено

37 17.01.2017

Дарницька районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

Пропозиції до 

проекту 

рішення КМР

Щодо скасування п.1.2.2 протоколу №24 від 

03.02.2015 - «Молодіжне інформаційне агентство 

«ДАР-ТВ», вул. Тростянецька, 12 та п.1.2.2 

протоколу №28 від 10.03.2015 - Товариство 

Червоного Хреста України, вул. Тростянецька, 12 

(вих. №101-10597/02 від 28.11.2016; вх. №08/21631 

від 06.12.2016).

Тростянецька вул., 12

Питання 

оренди, 

скасування 

рішення Комісії

Протокол №37 від 27.12.2016 - 

питання перенесено на 

наступне засідання комісії.

Погоджено

38 17.01.2017
Київський міський голова 

Кличко В. В.

Проект 

розпорядження

Розпорядження Київського міського голови 

В.Кличка №1126 від 30.11.2016 "Про організаційні 

заходи щодо підготовки плану роботи Київської 

міської ради VIIІ скликання на 2017 рік".

План роботи на 

2017 рік
Перший розгляд Погоджено


