
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про підняття клопотання перед Київською обласною радою щодо передачі 
котелень, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Київської області та на балансі комунального підприємства  
«Києво-Святошинська тепломережа» Київської обласної ради, у спільну 

власність територіальних громад сіл, селища, міст Києво-Святошинського 
району та на баланс комунального підприємства «Києво-Святошинська 

тепломережа» Києво-Святошинської районної ради Київської області 
 
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши подання Києво-Святошинської районної державної адміністрації, 
районна рада  

в и р і ш и л а:   
 

1. Звернутися з клопотанням до Київської обласної ради щодо передачі котелень, 
які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Київської області та на балансі комунального підприємства «Києво-Святошинська 
тепломережа» Київської обласної ради та інших підприємств, у спільну власність 
територіальних громад сіл, селища, міст Києво-Святошинського району та на баланс 
комунального підприємства «Києво-Святошинська тепломережа» Києво-
Святошинської районної ради Київської області (перелік котелень, об’єктів та 
механізмів додається). 

 
2. У разі прийняття рішення Київською обласною радою про передачу котелень, 

об’єктів та механізмів до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст  
Києво-Святошинського району, прийняти котельні, об’єкти та механізми на 
виконання рішення Київської обласної ради.  

 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради 

з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств, 
житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та 
енергозберігаючих технологій (голова комісії – Тур В.М.). 
 

 
                 Голова ради                                     В.В. Луцюк 
 

 
м. Київ 
28 серпня 2012 року 
№ 248-19-VІ 



 

 

 
 

 

 
 

 
Додаток  
до рішення Києво-Святошинської   
районної ради VІ скликання 

                                                                                      від 28.08.2012 р.  № 248-19-VІ 
 
 
 
 
 
 

Перелік котелень, об’єктів та механізмів 
 

1. Котельні із тепломережами Центральної районної лікарні  
Києво-Святошинського району,   м. Боярка,   вул. 40 років Жовтня, 1   та   
вул. Молодіжна, 1 – 2 шт. 

2. Котельня з тепломережами санаторію «Барвінок», м. Боярка,  
вул. Хрещатик, 160. 

3. Котельня з тепломережами школи для слабозорих, м. Боярка,  
вул. Київська, 17. 

4. Котельня з тепломережами, приміщенням бойлерної, свердловини,  
смт. Чабани, вул. Машинобудівників. 

5. Котельня з тепломережами і бойлерною, с. Музичі, вул. Леніна, 8. 
6. Котельня з тепломережами, 2-ма бойлерними, с. Гореничі,  

вул. Гайдая, 13. 
7. Котельня з тепломережами, м. Боярка, вул. Яблунева, 2. 
8. Котельня з тепломережами, м. Боярка, вул. І. Франка. 
9. Котельня з тепломережами Київського обласного тубдиспансера,  

м. Боярка, вул. Матросова. 
10. Котельня з тепломережами Київської обласної дитячої лікарні,  

м. Боярка, вул. Хрещатик. 
11. Адмінприміщення КП КОР «Києво-Святошинська тепломережа» з 

основними засобами, м. Боярка, вул. 50 років Жовтня 9. 
 
 
 
 
 

 
         Заступник голови ради                   В.А. Костина  


