
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 
депутата Київради VIII скликання 

члена фракції «Об’єднання «Самопоміч» 

Антонєнко Леоніда Васильовича 

про виконання депутатських повноважень 

за період 01.12.2015 – 01.12.2016 
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Голова Постійної комісії Київської міської ради з питань власності. 

 Професійний юрист. У 2015 році займав посаду Директора департаменту 

реєстраційних питань і ліцензування Національного банку України. 

З 2004 по 2014 роки займався юридичною практикою в провідних 

юридичних компаніях України: ЮФ «Астерс», ЮФ «Саєнко Харенко». 

Є автором законодавства про встановлення і розкриття кінцевих 

власників банків, перевірки їх майнового стану і 10-річної заборони для 

власників збанкрутілих банків на створення нових банків (2015); співавтором 

законів про захист прав інвесторів (2015) та про доступ до судових рішень 

(2005). 
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Список зареєстрованих Антонєнко Л.А. проектів рішень Київської міської 

ради1: 

- Підтриманий в першому читанні проект рішення №2660 «Про повернення 

приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва із сфери 

управління державних установ і організацій» (документ стосується 136 тис. кв.м. 

нерухомості, оренда якої принесе бюджету 101 млн. грн. на рік); 

 

- Підтриманий профільною комісією проект рішення Київської міської ради 

№4525 «Про деякі питання управління суб'єктами господарювання комунальної 

власності м. Києва, що підпорядковані Київській міській раді, Київській міській 

державній адміністрації та її структурним підрозділам (щодо запровадження 

наглядових рад)», який в свою чергу прийнятий в розвиток іншої моєї ініціативи - 

закону про поширення реформи корпоративного управління на комунальні 

підприємства; 

 

- Підтриманий двома профільними комісіями проект рішення Київської 

міської ради від 28.07.2016 №892/892 «Про передачу в оренду нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва єдиному 

претенденту на право оренди», який передбачає внесення змін до умов оренди 

тенісних кортів на Повітрофлотському проспекті за рахунок надання пільги по 

оплаті за користування кортами учнями ДЮСШ; 

 

 

                                                           
1 З текстами проектів рішень можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Київської міської 

ради http://kmr.gov.ua/uk/users/antonyenkoleonid 
 

http://kmr.gov.ua/uk/users/antonyenkoleonid
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- прийнятий Київрадою проект рішення про врегулювання погодинної 

оренди з моїми правками, в результаті якого надходження в бюджет від погодинної 

оренди збільшилися вдвічі (КОМІСІЯ) 

 

- Зареєстрований проект рішення Київської міської ради №2007 «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», 

який передбачає позбавлення Комісії з питань власності дискреційного 

повноваження щодо надання знижки за користування комунальним майном; 

 

- Зареєстрований проект рішення про врегулювання конфлікту навколо 

використання Ощадбанком 162 відділень в м. Києві, розташованих в приміщеннях 

комунальної власності; 

 

- Опубліковані на сайті Київради поправки в проект нового Положення про 

оренду комунального майна, спрямовані на створення бази даних комунального 

майна та автоматизації процесів управління нею. 

 

Крім того, не чекаючи поки Київська міська рада підтримає пропозиції зі 

створення автоматизованої бази даних орендних відносин, мною було розроблено 

правила ведення такої бази даних силами секретаріату Комісії Київської міської 

ради з питань власності та були підтримані членами Постійної комісії Київради з 

питань власності.2 

 

                                                           
2 З Правилами можна ознайомитись на офіційній сторінці Постійної комісії з питань власності 

http://kmr.gov.ua/uk/comisii/28/agenda  

http://kmr.gov.ua/uk/comisii/28/agenda
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 Ця база даних ведеться силами секретаріату комісії та 

моїх помічників з квітня 2016 року і налічує інформацію про 

2670 договорах оренди.3 

 

 

 

На сайті Постійної комісії Київради з питань власності опубліковані 

результати проведеної за ініціативою Антонєнко Л.В. глобальної інвентаризації 

комунальної власності: 

 

1) Зведена інформація про стан інвентаризації та реєстрації прав власності 

комунального майна територіальної громади міста Києва (пооб'єктний 

список щодо 8 млн. кв.м. всієї власності громади); 

 

2) Зведена інформація про приміщення дошкільних і загальноосвітніх 

навчальних закладів, які належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва, і передані в оренду орендарям, заснованим на 

приватній, державній і комунальній формах власності (пооб'єктний 

список); 

 

3) Інформація про найбільші об'єкти комунальної власності, переданих в 

оренду (пооб'єктний список); 

 

4) Інформація про об'єкти оренди в підземних пішохідних переходах міста 

Києва, орендодавцем яких виступає Департамент комунальної власності 

міста Києва (пооб'єктний список). 

 

                                                           
3 З базою даних орендованого нерухомого майна, належного територіальній громаді міста 

Києва можна ознайомитись на офіційній сторінці Постійної комісії з питань власності  

http://kmr.gov.ua/uk/comisii/28/rules-orenda  

http://kmr.gov.ua/uk/comisii/28/rules-orenda
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На разі закінчується робота по інвентаризації об'єктів оренди та квазі-оренди 

в метрополітені та в установах охорони здоров'я. 

 

Ведеться робота стосовно конкретних об'єктів:  

 банкомати в метрополітені; 

 довгострокова оренда, яка постає перед можливість залучення 

інвестицій; 

 приватно-публічне партнерство зі школами для розвитку стадіонів; 

 публічне розкриття інформації про приватизованих чиновниками і 

екс-чиновниками квартирах; 

 розірвання договорів оренди приміщень дитячих садів, в яких 

розміщені державні відомства і повернення цих приміщень громаді, і так 

далі. 

За минулий рік, в рамках здійснення своїх депутатських повноважень: 

 

- проведено 45 особистих депутатських прийомів та зустрічей з 

громадянами; 

- підготовлено 230 депутатських звернень та запитів; 

- у межах Програми вирішення депутатами Київської міської ради 

соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та 

доручень виборців на 2016-2019 роки було витрачено 500 тис. грн. на 

закупівлю товарно – матеріальних цінностей для навчальних закладів міста 

Києва. 


