
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 29.12.2016 р. N 1390

Київ

Про утворення комісії з вирішення проблемних питань,
пов'язаних з експлуатацією полігону твердих побутових відходів

N 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області
Відповідно до підпункту 1 пункту "а" статті 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

пункту 2 частини другої та пунктів 5 і 8 частини третьої статті 25 Закону України "Про столицю України - 
місто - герой Київ", пункту 9 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", 
рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2016 року N 301/1305 "Про вирішення проблемних питань, 
пов'язаних із експлуатацією полігону твердих побутових відходів N 5 у с. Підгірці Обухівського району 
Київської області" та протоколу N 21 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-
комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу від 05 вересня 2016 року:

1. Утворити комісію з вирішення проблемних питань, пов'язаних з експлуатацією полігону твердих 
побутових відходів N 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області та затвердити її склад, що 
додається.

2. Комісії з вирішення проблемних питань, пов'язаних з експлуатацією полігону твердих побутових 
відходів N 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області в установленому порядку обстежувати стан 
полігону та надавати пропозиції виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній 
адміністрації) щодо безпечної експлуатації полігону, запобігання забрудненню підземних вод.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 22 квітня 2015 року N 402 "Про утворення комісії з 
вирішення проблемних питань щодо експлуатації полігону твердих побутових відходів N 5 у с. Підгірці 
Обухівського району Київської області".

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської 
державної адміністрації Пантелеєва П. О.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

29 грудня 2016 року N 1390

Склад комісії
з вирішення проблемних питань, пов'язаних з експлуатацією

полігону твердих побутових відходів N 5 у с. Підгірці Обухівського
району Київської області

Пантелеєв
Петро Олександрович

заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова комісії

Мрига
Сергій Станіславович

начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів
Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), заступник голови комісії

Жилка начальник відділу санітарної очистки та інженерного захисту території управління житлово-



Марина Вячеславівна комунальної політики Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), секретар комісії

Члени комісії:

Акбєров
Арзу Елгар Огли

начальник відділу управління державного нагляду за дотриманням санітарного 
законодавства Головного управління Держпродспоживслужби у Київській області (за згодою)

Барінов
Максим Олександрович

начальник Управління благоустрою територій та комунального обслуговування Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (за 
згодою)

Безрук
Зоя Домініківна

начальник відділу інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції 
у м. Києві (за згодою)

Богатов
Костянтин Володимирович

депутат Київської міської ради (за згодою)

Богуцька
Маріанна Парфентіївна

голова Громадської ради при Підгірцівській сільській раді Обухівського району Київської 
області (за згодою)

Боднар
Володимир Михайлович

депутат Київської обласної ради (за згодою)

Городиський
Сергій Васильович

представник Підгірцівської громади, активіст (за згодою)

Григоровський
Петро Євгенович

перший заступник директора Державного підприємства "Науково-дослідний інститут 
будівельного виробництва" (за згодою)

Грушко
Віктор Валентинович

депутат Київської міської ради (за згодою)

Грущинський
Андрій Миколайович

голова правління ПрАТ "Київспецтранс" (за згодою)

Жаврида
Дар'я Євгеніївна

начальник відділу екології та природних ресурсів Обухівської районної державної 
адміністрації (за згодою)

Жеребчук
Віталій Андрійович

голова правління громадської організації "ГРІНЧ ВОЧ" (за згодою)

Запаскін
Максим Романович

депутат Київської обласної ради, голова постійної комісії з питань екології, 
природокористування, ліквідації наслідків на ЧАЄС та інших надзвичайних ситуацій (за 
згодою)

Ільчук
Леонід Іванович

заступник голови Громадської ради при Підгірцівській сільській раді Обухівського району 
Київської області (за згодою)

Кинкер
Галина Валентинівна

представник Підгірцівської громади, активіст (за згодою)

Киреєва
Вікторія Станіславівна

директор Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної 
адміністрації (за згодою)

Колядюк Наталія Іванівна виконуюча обов'язки першого заступника начальника Державної екологічної інспекції у 
Київській області (за згодою)

Король
Галина Миколаївна

заступник директора - начальник управління житлово-комунального господарства 
Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської 
обласної державної адміністрації (за згодою)

Костюшко
Олег Петрович

депутат Київської міської ради (за згодою)

Кравченко
Сергій Сергійович

Підгірцівський сільський голова Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської 
області (за згодою)

Малихін
Олександр Володимирович

заступник директора Департаменту - начальник управління житлово-комунальної політики 
Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації)

Мальований
Андрій Миколайович

заступник директора Департаменту - начальник управління екології та природних ресурсів 
Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Новікова
Алла Олексіївна

заступник начальника відділу земельних ресурсів, за поводженням з відходами та 
небезпечними хімічними речовинами Державної екологічної інспекції у м. Києві (за згодою)

Ноздря
Вадим Ігорович

депутат Київської міської ради, перший заступник голови постійної комісії Київради з питань 
житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу (за згодою)

Попович
Володимир Іванович

член наглядової ради ПрАТ "Київспецтранс" (за згодою)

Пянчук
Микола Леонідович

Ходосівський сільський голова Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району 
Київської області (за згодою)

Романишин
Олександр Павлович

головний інженер ПАТ "Укрводпроект" (за згодою)

Русін
Євгеній Євгенійович

директор комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації "Київкомунсервіс" (за згодою)

Садовський Руслан Миколайович перший заступник голови Обухівської районної державної адміністрації (за згодою)
Сас
Олександр Миколайович

депутат Підгірцівської сільської ради, голова постійної комісії з питань агропромислового 
комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології (за згодою)

Семенець
Олександр Степанович

заступник директора Департаменту - начальник відділу поводження з відходами та 
небезпечними хімічними речовинами Департаменту екологічної безпеки Міністерства екології
та природних ресурсів України (за згодою)

Слободяник
Василь Юрійович

головний спеціаліст відділу контролю за органами виконавчої влади у сфері цивільного 
захисту та аварійно-рятувальними службами управління нагляду у сфері техногенної безпеки
та цивільного захисту Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій (за згодою)



Станкевич
Валерій Васильович

керівник лабораторії грунту та відходів Державної установи "Інститут громадського здоров'я 
ім. О. М. Марзєєва Національної академії медичних наук України", доктор медичних наук (за 
згодою)

Столбунський
Віталій Вікторович

представник Великодмитровицької громади, активіст (за згодою)

Таранов
Андрій Анатолійович

представник Підгірцівської громади, активіст (за згодою)

Тарасова
Тетяна Володимирівна

старший науковий співробітник Державної установи "Інститут геохімії навколишнього 
середовища Національної академії наук України", кандидат технічних наук (за згодою)

Ткаліч
Ганна Іванівна

заступник директора Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації (за згодою)

Ткачук
Роман Станіславович

заступник директора Департаменту - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій 
Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Туренко
Олександр Валентинович

голова Обухівської районної державної адміністрації Київської області (за згодою)

Убарич
Василь Юрійович

представник Гвоздівської громади, активіст (за згодою)

Хрипун
Валерія Сергіївна

представник Ходосівської громади, активіст (за згодою)

Чирва
Василь Іванович

член правління - технічний директор ПрАТ "Київспецтранс" (за згодою)

Швидкий
Микола Андрійович

депутат Київської обласної ради (за згодою)

Керівник апарату В. Бондаренко
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