
 

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

VIІІ СКЛИКАННЯ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

ТА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

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

 

П Р О Т О К О Л   № 1/61 

засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу    

 

 22.01.2018 р. 

     

Місце проведення: Київська міська рада, вул. Хрещатик, 36, 10-й поверх, 

каб.1017,  15-00 

 

Склад комісії: 11 депутатів Київської міської ради 

 

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

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу:  

   

1. Дегтярьова Лариса Вікторівна         – заступник голови постійної комісії 

2. Кутняк Святослав Вікторович         – заступник голови постійної комісії 

3. Тесленко Павло Петрович          – заступник голови постійної комісії,  

 головуючий 

4. Костюшко Олег Петрович          – секретар постійної комісії 

5. Богатов Костянтин Володимирович  – член постійної комісії 

6. Гуманенко Валерій Леонідович        – член постійної комісії 

7. Манойленко Наталія Вікторівна        – член постійної комісії 

8. Онуфрійчук Вадим Михайлович        – член постійної комісії 

 

Відсутні:  3 депутати Київської міської ради, члени постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу:          

   

1. Бондаренко Володимир Дмитрович      – голова постійної комісії 

2. Ноздря Вадим Ігорович          – перший заступник голови постійної 

 комісії 

3. Грушко Віктор Валентинович         – член постійної комісії 

 



Запрошені:           

 

Депутат Київради 

Старовойт В.М.; 

 

Заступник голови КМДА   

Пантелеєв П.О.; 

 

Директор Департаменту житлово - комунальної інфраструктури   

Науменко Д.В.; 

 

Перший заступник директора Департаменту комунальної власності м. Києва 

Шмуляр О.В.; 

 

Перший заступник  голови Оболонської РДА у м. Києві 

Лелюк Р.В.; 

 

Заступник директора Департаменту житлово - комунальної інфраструктури 

Малихін О.В.; 

 

Заступник директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення 

Денисенко В.М.; 

 

Заступник директора Департаменту земельних ресурсів 

Мосійчук Ю.А.; 

 

Начальник управління Департаменту житлово - комунальної інфраструктури 

Радченко В.М.; 

 

Генеральний директор КК «Центр комунального сервісу» 

Саркісова К.М.; 

 

Заступник генерального директора АК «Київводоканал» 

Авраменко С.П.; 

 

Помічник депутата Київради Пабата О.В. 

Альошин Д.В.; 
 

Помічник депутата Київради Ноздрі В.І.  

Кальтагейсер М.Г.; 

 

Автор петиції №3546 

Костенко Ю.М.; 

 

 



Голова правління ОСББ «Оберіг на Позняках» 

Нікітченко В.В.; 

 

Інженер Університету розвитку людини "Україна" 

Пікож В.В.; 

 

Радник директора кіностудії ім. О. Довженка 

Пароха О.Н.; 

 

Голова правління ЖБК «Приборист-5» 

Толстушко С.Ю.; 

 

Представник мешканців буд.37 по вул. Героїв Дніпра 

Кузнецов Є.С.; 

 

Представник ОСН «Галагани» 

Вінарський А.О.; 

 

Представник ВГО «Комітет народного контроля» 

Журавльова Н.І. 

 

 

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й :   

 

1. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

комунальному підприємству "Київський метрополітен" земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування вентиляційного кіоску № 238 на вул. 

Промисловій у Голосіївському районі м. Києва» Д-8010 доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 06.09.2017 №08/231-

1998/ПР. 

2. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

комунальному підприємству «Київський метрополітен» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування вентиляційного кіоску № 237 на вул. 

Промисловій (біля південного мостового переходу поряд з ТЕЦ-5) у 

Голосіївському районі м. Києва» Д-8012 доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 04.09.2017 №08/231-1959/ПР. 

3. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до 

рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року № 790/1794 "Про 

затвердження Порядку встановлення засобів обліку гарячого та холодного 

водопостачання за рахунок коштів бюджету міста Києва окремим пільговим 

категоріям населення міста Києва" доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 29.12.17 №08/231-3297/ПР. 

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

діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)» доручення заступника міського голови-секретаря 



Київської міської ради від 22.12.17 №08/231-3254/ПР. 
5. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про демонтаж та 

списання основних засобів, які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва» доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 22.12.17 №08/231-3262/ПР. 
6. Розгляд правового висновку до проекту рішення Київської міської ради «Про 

створення міської системи стовпової (опорної) геолокації шляхом нумерації опор 

зовнішнього освітлення та електромереж у м. Києві» доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 07.11.17 №08/231-2693/ПР. 

7. Розгляд правового висновку до проекту рішення Київської міської ради «Про 

організацію ресурсних центрів створення та функціонування ОСББ на базі 

комунального концерну «Центр комунального сервісу» доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 28.11.17 №08/231-2943/ПР. 

8. Інформація щодо листа депутата Київради Богатова К.В. від 20.12.17 

№08/21808. 

9. Інформація про стан виконання петицій: 

 №491 «Автомати для збору батарейок, енергозберігаючих ламп, ртутних 

градусників, пластикових пляшок»; 

 №3546 «Індивідуальний облік тепла в квартирах з вертикальним 

розподілом опалення». 

10. Розгляд проекту Положення про використання маневреного житлового фонду 

комунальної власності територіальної громади м. Києва. 

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

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватному акціонерному товариству "Акціонерна компанія "Київводоканал" на 

вул. Колекторній, 1 у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування насосної станції з грабельним відділенням» К-30332 доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 21.08.2017 

№08/231-1881/ПР. 

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

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕНДЕР ГРУП» 

земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправної 

станції з об’єктами сервісного обслуговування на вул. Медовій, 1-г у 

Солом'янському районі м. Києва» Д-8188 доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 19.10.2017 №08/231-2633/ПР. 

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

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

вищому навчальному закладу "Відкритий міжнародний Університет розвитку 

людини "Україна" на вул. Львівській, 23 у Святошинському районі м. Києва для 

експлуатації та обслуговування трансформаторної підстанції» К-30454  

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

07.09.2017 №08/231-2032/ПР. 

14. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу земельної 

ділянки ТОВ "ТРАНСБУД" для експлуатації та обслуговування автозаправної 

станції на вул. Олександра Довженка, 4-б у Шевченківському районі м. Києва» 



Д-8184 доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради 

від 10.10.2017 №08/231-2497/ПР. 

15. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу ТОВ 

"СТІМЕКС ОЙЛ" земельних ділянок для обслуговування об'єкту транспортної 

інфраструктури (заїзди-виїзди) на бул. Дружби Народів, між вул. Мічуріна та 

пров. Пирятинським у Печерському районі м. Києва» А-20177 доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 17.08.2016 

№08/231-3485/ПР. 

16. Інформація щодо листа голови Київської міськпрофради Мельника В.П. від 

04.12.17 №356/05. 

17. Про затвердження плану роботи постійної комісії Київської міської ради з 

питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного 

комплексу на 2018 рік. 

 

СЛУХАЛИ: Тесленка П.П. щодо прийняття в цілому порядку денного із 17 

питань засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу від 

22.01.2018р. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Прийняття в цілому порядок денний із 17 питань засідання постійної комісії 

Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-

енергетичного комплексу від 22.01.2018р. 

 

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

 

Рішення прийнято 
 

Розгляд (обговорення) питань порядку денного: 

 

1. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

комунальному підприємству "Київський метрополітен" земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування вентиляційного кіоску № 238 на вул. 

Промисловій у Голосіївському районі м. Києва» Д-8010 доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 06.09.2017 №08/231-

1998/ПР. 

СЛУХАЛИ: Тесленка П.П. – який поінформував про перше питання порядку 

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Костюшко О.П. 

 

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

комунальному підприємству "Київський метрополітен" земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування вентиляційного кіоску № 238 на вул. 



Промисловій у Голосіївському районі м. Києва» Д-8010 доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 06.09.2017 №08/231-

1998/ПР. 

 

 ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-1, не голосували – 1. 

 

Рішення прийнято 

 

2. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

комунальному підприємству «Київський метрополітен» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування вентиляційного кіоску № 237 на вул. 

Промисловій (біля південного мостового переходу поряд з ТЕЦ-5) у 

Голосіївському районі м. Києва» Д-8012 доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 04.09.2017 №08/231-1959/ПР. 

СЛУХАЛИ: Тесленка П.П. – який поінформував про друге питання порядку 

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Дегтярьова Л.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

комунальному підприємству «Київський метрополітен» земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування вентиляційного кіоску № 237 на вул. 

Промисловій (біля південного мостового переходу поряд з ТЕЦ-5) у 

Голосіївському районі м. Києва» Д-8012 доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від  04.09.2017 №08/231-1959/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-1, не голосували – 1. 

 

Рішення прийнято 

 

 

3. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до 

рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року № 790/1794 "Про 

затвердження Порядку встановлення засобів обліку гарячого та холодного 

водопостачання за рахунок коштів бюджету міста Києва окремим пільговим 

категоріям населення міста Києва" доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 29.12.17 №08/231-3297/ПР. 

СЛУХАЛИ: Тесленка П.П. – який поінформував про третє питання порядку 

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Науменко Д.В., Малихін О.В., Кутняк С.В., Богатов К.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1.  підтримати проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до 



рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року № 790/1794 "Про 

затвердження Порядку встановлення засобів обліку гарячого та холодного 

водопостачання за рахунок коштів бюджету міста Києва окремим пільговим 

категоріям населення міста Києва" доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 29.12.17 №08/231-3297/ПР із зауваженнями, 

які надійшли від членів постійної комісії, а саме: п. 1 додатку до цього проекту 

рішення Київради доповнити такими пільговими категоріями населення: 

добровольці; інваліди Майдану. 

 

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

 

Рішення прийнято 

 

 

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

діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)» доручення заступника міського голови-секретаря 

Київської міської ради від 22.12.17 №08/231-3254/ПР. 

      СЛУХАЛИ: Тесленка П.П. – який поінформував про четверте питання порядку 

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Гуманенко В.Л. 

 

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

діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) доручення заступника міського голови-секретаря 

Київської міської ради від 22.12.17 №08/231-3254/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-1, не голосували – 1. 

 

Рішення прийнято 

 

 

5.  Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про демонтаж та списання 

основних засобів, які належать до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва» доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської 

ради від 22.12.17 №08/231-3262/ПР. 

     СЛУХАЛИ: Тесленка П.П. – який поінформував про п’яте питання порядку 

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Шмуляр О.В., Авраменко С.П. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про демонтаж та списання 



основних засобів, які належать до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської 

ради від 22.12.17 №08/231-3262/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-1, не голосували – 1. 

 

Рішення прийнято 

 

 

6.  Розгляд правового висновку до проекту рішення Київської міської ради «Про 

створення міської системи стовпової (опорної) геолокації шляхом нумерації опор 

зовнішнього освітлення та електромереж у м. Києві» доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 07.11.17 №08/231-2693/ПР. 

      СЛУХАЛИ: Тесленка П.П. – який поінформував про шосте питання порядку 

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Альошин Д.В., Кутняк С.В., Костюшко О.П., Пантелеєв П.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. відхилити правовий висновок до проекту рішення Київської міської ради «Про 

створення міської системи стовпової (опорної) геолокації шляхом нумерації опор 

зовнішнього освітлення та електромереж у м. Києві» доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 07.11.17 №08/231-2693/ПР. 

 

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

 

Рішення прийнято 

 

 

 

7.  Розгляд правового висновку до проекту рішення Київської міської ради «Про 

організацію ресурсних центрів створення та функціонування ОСББ на базі 

комунального концерну «Центр комунального сервісу» доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 28.11.17 №08/231-2943/ПР. 

      СЛУХАЛИ: Тесленка П.П. – який поінформував про сьоме питання порядку 

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Манойленко Н.В., Кутняк С.В., Дегтярьова Л.В., Радченко В.М., 

Науменко Д.В., Гуманенко В.Л. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. відхилити правовий висновок до проекту рішення Київської міської ради «Про 

організацію ресурсних центрів створення та функціонування ОСББ на базі 

комунального концерну «Центр комунального сервісу» доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 28.11.17 №08/231-2943/ПР. 



 

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

 

Рішення прийнято 

 

 

8.  Інформація щодо листа депутата Київради Богатова К.В. від 20.12.17 №08/21808. 

      СЛУХАЛИ: Тесленка П.П. – який поінформував про восьме питання порядку 

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Богатов К.В., Лелюк Р.В., Кузнецов Є.С., Старовойт В.М. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. запропонувати першому заступнику голови Оболонської РДА у м. Києві 

Лелюку Р.В. підготувати та надати письмову відповідь на лист депутата Київради 

Богатова К.В. від 20.12.17 №08/21808; 

2. створити робочу групу для вирішення критичної ситуації із забезпеченням 

гарячою водою мешканців Оболонського району м. Києва на чолі із членом 

постійної комісії Богатовим К.В. та залучити до складу робочої групи: 

представників Департаменту ЖКІ, Оболонської РДА у м. Києві, КП «Керуюча 

компанія Оболонського району м. Києва», ПАТ «Київенерго» та депутата 

Київської міської ради Старовойта В.М. 

 

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

 

Рішення прийнято 

 

  

9.  Інформація про стан виконання петицій: 

 №491 «Автомати для збору батарейок, енергозберігаючих ламп, ртутних 

градусників, пластикових пляшок»; 

 №3546 «Індивідуальний облік тепла в квартирах з вертикальним 

розподілом опалення». 

 СЛУХАЛИ: Тесленка П.П. – який поінформував про дев’яте питання порядку 

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Науменко Д.В., Нікітченко В.В., Костюшко О.П., Кальтагейсер 

М.Г., Богатов К.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. відмітити, що протягом 2017 р. КП «Київкомунсервіс»: 

 придбало 150 контейнерів для збору небезпечних відходів, що 

утворюються у складі побутових, за рахунок коштів Київського міського 

фонду охорони навколишнього природного середовища та видало 

інформаційні буклети для населення щодо поводження з небезпечними 



відходами; 

 провело переговори з потенційними партнерами – підприємствами-

переробниками небезпечних відходів, які вже підтвердили свою готовність 

до співпраці в частині утилізації люмінесцентних ламп і термометрів; 

 передбачило кошти в сумі 700,00 тис. грн. на утилізацію ртутьвмісних 

відходів в проекті переліку природоохоронних заходів на 2018 р.; також до 

цього переліку включено першочергові заходи для забезпечення діяльності 

по збору небезпечних відходів -  придбання машини та обладнання для 

збору, транспортування та складування небезпечних відходів, придбання 

контейнерів та іншого обладнання для тимчасового зберігання відходів, 

облаштування складу для зберігання небезпечних відходів; 

2. відмітити, що методика по індивідуальному обліку тепла в квартирах з 

вертикальним розподілом опалення напрацьована ОСББ «Оберіг на Позняках» та 

врахована в роботі ПАТ «Київенерго»; 

3. запропонувати членам постійної комісії та голові правління ОСББ «Оберіг на 

Позняках» Нікітченку В.В. долучитися до робочої групи Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України по напрацюванню Методики розподілу між споживачами обсягів 

спожитих у будівлі комунальних послуг. 

 

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

 

Рішення прийнято 

 

 

10. Розгляд проекту Положення про використання маневреного житлового фонду 

комунальної власності територіальної громади м. Києва. 

 СЛУХАЛИ: Тесленка П.П. – який поінформував про десяте питання порядку 

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Денисенко В.М., Манойленко Н.В., Богатов К.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. запропонувати Департаменту будівництва та житлового забезпечення: 

 підготувати на наступне засідання постійної комісії аналітичну 

інформацію щодо вирішення проблем маневреного фонду в інших містах 

України та у світі, та пропозиції щодо підходів по врегулюванню питань 

маневреного фонду в м. Києві;  

 на протязі місяця доопрацювати разом з членами постійної комісії проект 

Положення про використання маневреного житлового фонду комунальної 

власності територіальної громади м. Києва. 

 

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

 

Рішення прийнято 



 

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

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватному акціонерному товариству "Акціонерна компанія "Київводоканал" на 

вул. Колекторній, 1 у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування насосної станції з грабельним відділенням» К-30332 доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 21.08.2017 

№08/231-1881/ПР. 

 СЛУХАЛИ: Тесленка П.П. – який поінформував про одинадцяте питання 

порядку денного.   

 

ВИРІШИЛИ:  
1. зняти з розгляду проект рішення Київської міської ради «Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватному акціонерному товариству "Акціонерна компанія "Київводоканал" на 

вул. Колекторній, 1 у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та 

обслуговування насосної станції з грабельним відділенням» К-30332 доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 21.08.2017 

№08/231-1881/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –6, проти-0, утр.-1, не голосували – 1. 

 

Рішення прийнято 

 

 

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

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕНДЕР ГРУП» 

земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправної 

станції з об’єктами сервісного обслуговування на вул. Медовій, 1-г у 

Солом'янському районі м. Києва» Д-8188 доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 19.10.2017 №08/231-2633/ПР. 

 СЛУХАЛИ: Тесленка П.П. – який поінформував про дванадцяте питання 

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Костюшко О.П. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. перенести розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕНДЕР ГРУП» 

земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправної 

станції з об’єктами сервісного обслуговування на вул. Медовій, 1-г у 

Солом'янському районі м. Києва» Д-8188 доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 19.10.2017 №08/231-2633/ПР на наступне 

засідання постійної комісії. 

 



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

 

Рішення прийнято 

 

 

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

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки вищому 

навчальному закладу "Відкритий міжнародний Університет розвитку людини 

"Україна" на вул. Львівській, 23 у Святошинському районі м. Києва для 

експлуатації та обслуговування трансформаторної підстанції» К-30454  

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

07.09.2017 №08/231-2032/ПР. 

 СЛУХАЛИ: Тесленка П.П. – який поінформував про тринадцяте питання 

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Мосійчук Ю.А., Пікож В.В., Кутняк С.В., Манойленко Н.В., 

Гуманенко В.Л., Богатов К.В., Дегтярьова Л.В. 

 

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

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки вищому 

навчальному закладу "Відкритий міжнародний Університет розвитку людини 

"Україна" на вул. Львівській, 23 у Святошинському районі м. Києва для 

експлуатації та обслуговування трансформаторної підстанції» К-30454  

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

07.09.2017 №08/231-2032/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –5, проти-0, утр.-2, не голосували – 1. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО 

 

 

14.  Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу земельної 

ділянки ТОВ "ТРАНСБУД" для експлуатації та обслуговування автозаправної 

станції на вул. Олександра Довженка, 4-б у Шевченківському районі м. Києва» 

Д-8184 доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради 

від 10.10.2017 №08/231-2497/ПР. 

СЛУХАЛИ: Тесленка П.П. – який поінформував про чотирнадцяте питання 

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Кутняк С.В., Богатов К.В. 

 

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

ділянки ТОВ "ТРАНСБУД" для експлуатації та обслуговування автозаправної 



станції на вул. Олександра Довженка, 4-б у Шевченківському районі м. Києва» 

Д-8184 доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради 

від 10.10.2017 №08/231-2497/ПР. 

 

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

 

Рішення прийнято 

 

 

15. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу ТОВ 

"СТІМЕКС ОЙЛ" земельних ділянок для обслуговування об'єкту транспортної 

інфраструктури (заїзди-виїзди) на бул. Дружби Народів, між вул. Мічуріна та 

пров. Пирятинським у Печерському районі м. Києва» А-20177 доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 17.08.2016 

№08/231-3485/ПР. 

СЛУХАЛИ: Тесленка П.П. – який поінформував про п’ятнадцяте питання 

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Мосійчук Ю.А., Манойленко Н.В. 

 

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

"СТІМЕКС ОЙЛ" земельних ділянок для обслуговування об'єкту транспортної 

інфраструктури (заїзди-виїзди) на бул. Дружби Народів, між вул. Мічуріна та 

пров. Пирятинським у Печерському районі м. Києва А-20177 доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 17.08.2016 

№08/231-3485/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –3, проти-0, утр.-4, не голосували – 1. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО 

 

 

16. Інформація щодо листа голови Київської міськпрофради Мельника В.П. від 

04.12.17 №356/05. 

СЛУХАЛИ: Тесленка П.П. – який поінформував про шістнадцяте питання 

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Богатов К.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. делегувати члена постійної комісії Грушка В.В. до складу робочої групи при 

Київській міській раді профспілок. 

 

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



 

Рішення прийнято 
 

 

17.  Про затвердження плану роботи постійної комісії Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу на 

2018 рік. 

СЛУХАЛИ: Тесленка П.П. – який поінформував про сімнадцяте питання 

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Богатов К.В., Гуманенко В.Л. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. затвердити план роботи постійної комісії Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу на 

2018 рік. 

 

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

 

Рішення прийнято 

 

 

 

 

Заступник голови постійної комісії                                 П. Тесленко 

 

 

Секретар постійної комісії            О. Костюшко 


