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Постійна комісія Київської міської ради
з питань житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного
комплексу

У приватному акціонерному товаристві «Київспецтранс» опрацьовано
доручення постійної комісії Київської міської ради з питань житловокомунального господарства та паливно-енергетичного комплексу від 29
листопада 2018 року №08/284-230. Повідомляємо наступне.
Відповідно до рішення Київської міської ради від 27 листопада 2009 року
№ 717/2786 «Про передачу майна комунальної власності територіальної
громади м. Києва у володіння та користування відкритому акціонерному
товариству «Київспецтранс» з підприємством було укладено Угоду а володіння
та користування майном комунальної власності територіальної громади м.
Києва з метою поліпшення у місті Києві робіт по знешкодженню твердопобутових, харчових, великогабаритних будівельних відходів, експлуатації
зливних та пересувних станцій і звалищ. Термін, на який Київською міською
радою передавалось у володіння і користування майно комунальної власності
територіальної громади м. Києва підприємству, завершився у 2016 році.
Разом з тим, Київською міською радою приймаються рішення щодо
вжиття заходів з метою вирішення проблемних питань, пов'язаних із
експлуатацією полігону твердих побутових відходів № 5 у с. Підгірці
Обухівського району Київської області, якими ПрАТ «Київспецтранс»
надаються доручення їх виконання та уникнення потенційної загрози
виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру (відповідно до
Класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010, затвердженого наказом
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики від 11 жовтня 2010 року N 457, відноситься до категорії «Надзвичайна
ситуація техногенного характеру» код 10211 «Надзвичайна ситуація унаслідок
пожежі, вибуху у споруді, на комунікації або технологічному устаткуванні
промислового об'єкта», яка може набути регіонального рівня (відповідно до
підпункту 3 пункту 5 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх
рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня
2004 року № 368). Такими рішеннями, зокрема, є рішення Київської міської

ради від 27 жовтня 2016 року № 301/1305 «Про вирішення проблемних питань,
пов'язаних із експлуатацією полігону твердих побутових відходів № 5 у с.
Підгірці Обухівського району Київської області», від 14 грудня 2017 року №
697/3704 «Про деякі питання щодо поводження з побутовими відходами на
території міста Києва», від 27 вересня 2018 року № 1522/5586 «Про додаткові
заходи, спрямовані на вирішення проблемних питань, пов'язаних із
експлуатацією полігону твердих побутових відходів № 5 у с. Підгірці
Обухівського району Київської області, та його закриття» тощо. Крім того,
відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) ПрАТ «Київспецтранс» визначено
замовником низки робіт, передбачених зазначеними вище рішеннями по
полігону твердих побутових відходів № 5 у с. Підгірці Обухівського району
Київської області.
З метою ефективного виконання доручених підприємству завдань та
заходів, враховуючи надзвичайну соціальну та екологічну складову кола
проблемних питань, пов'язаних з експлуатацією полігону твердих побутових
відходів № 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області, пропонуємо
постійній комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу ініціювати перед Київською
міською радою проект рішення «Про деякі питання використання майна, яке
належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва та
перебуває у володінні та користуванні приватного акціонерного товариства
«Київспецтранс», яким продовжити дію Угоди на володіння та користування
майном територіальної громади міста Києва, укладеної між виконавчим
органом
Київської
міської ради
(Київською
міською
державною
адміністрацією) та приватним акціонерним товариством «Київспецтранс», від
31 травня 2012 року, до 31 грудня 2021 року, адже саме 2021 рік встановлено у
рішенні Київської міської ради від 27 вересня 2018 року № 1522/5586 «Про
додаткові заходи, спрямовані на вирішення проблемних питань, пов'язаних із
експлуатацією полігону твердих побутових відходів № 5 у с. Підгірці
Обухівського району Київської області, та його закриття», як кінцевий термін
реалізації заходів на цьому об'єкті.
Проект рішення додається.

Голова правління

А.ГРУЩИНСЬКИЙ

ПРОЕКТ
Про деякі питання використання майна,
яке належить до комунальної власності
територіальної громади м. Києва
та перебуває у володінні та користуванні
приватного акціонерного товариства «Київспецтранс»

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в України»,
«Про відходи», враховуючи рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2016
року № 301/1305 «Про вирішення проблемних питань, пов'язаних із
експлуатацією полігону твердих побутових відходів № 5 у с. Підгірці
Обухівського району Київської області», від 27 жовтня 2018 року № 1522/5586
від 27 вересня 2018 року «Про додаткові заходи, спрямовані на вирішення
проблемних питань, пов'язаних із експлуатацією полігону твердих побутових
відходів № 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області, та його
закриття», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 10 лютого 2014 року №193 «Про
затвердження Схеми санітарного очищення м.Києва», з метою реалізації
заходів, пов'язаних з експлуатацією та закриттям полігону твердих побутових
відходів № 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Продовжити дію Угоди на володіння та користування майном
територіальної громади міста Києва, укладеної між виконавчим органом
Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та
приватним акціонерним товариством «Київспецтранс», від 31 травня 2012 року
(далі - Угода), до 31 грудня 2021 року.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації):

2.1. Укласти з приватним акціонерним товариством «Київспецтранс»
додаткову угоду до Угоди, на виконання пункту 1 цього рішення згідно з
додатком.

2.2. Спільно з приватним акціонерним товариством «Київспецтранс»
здійснити організаційно-правові дії, необхідні для реалізації підпункту 2.1
пункту 2 цього рішення.

3. Взяти до відома, що додаткову угоду, зазначену у підпункті 2.1 пункту
2 цього рішення, від імені виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), підписує Київський міський
голова.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київської міської ради з питань власності та постійну комісію Київської міської
ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного
комплексу.

Київський міський голова

В. Кличко

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
від

№

Додаткова угода №
до Угоди на володіння та користування майном територіальної громади
міста Києва від 31 травня 2012 року
м.Київ

"

"2018

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна
адміністрація), далі - УПОВНОВАЖЕНИЙ, в особі Київського міського голови
Кличка Віталія Володимировича, який діє на підставі Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та Приватне акціонерне
товариство «Київспецтранс», далі - КОРИСТУВАЧ, в особі Голови правління
, який діє на підставі Статуту, з
другої сторони, відповідно до рішення Київської міської ради від
№
«Про деякі питання використання майна, яке
належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва та
перебуває у володінні та користуванні приватного акціонерного товариства
«Київспецтранс»», уклали цю Додаткову угоду до Угоди на володіння та
користування майном територіальної громади міста Києва, укладеної між
виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною
адміністрацією) та приватним акціонерним товариством «Київспецтранс», від
31 травня 2012 року (далі - Додаткова угода), про таке:
СТОРОНИ дійшли згоди:
І. Унести до Угоди на володіння та користування майном територіальної
громади міста Києва, укладеної між виконавчим органом Київської міської ради
(Київською міською державною адміністрацією) та приватним акціонерним
товариством «Київспецтранс», від 31 травня 2012 року (далі - Угода), такі
зміни:
1. У розділі 4 "СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ УГОДИ" пункт 4.1
Угоди викласти в такій редакції:
«4.1. Ця Угода вважається укладеною та набирає чинності з дня її
підписання повноважними представниками обох СТОРІН та скріплення її
печатками і діє до 31.12.202}».

II. Інші умови Угоди, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються
без змін.
III. Ця Додаткова угода складена українською мовою, у двох
оригінальних примірниках, по одному для кожної СТОРОНИ, що мають
однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Угоди.
IV. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання
СТОРОНАМИ, скріплення печатками СТОРІН.
Місцезнаходження, реквізити та підписи сторін
Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна
адміністрація)
Київський міський голова В. В. Кличко
Приватне акціонерне товариство «Київспецтранс»
Голова правління

