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 № 1/104
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житловокомунального господарства та паливно-енергетичного комплексу
03.02.2020 р.
Місце проведення: Київська міська рада, вул. Хрещатик, 36, 10-й поверх,
к.1017, 15-00
Склад комісії: 11 депутатів Київської міської ради
Присутні: 9 депутатів Київської міської ради, членів постійної комісії з питань
житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу:
1. Бондаренко Володимир Дмитрович
2. Кутняк Святослав Вікторович
3. Тесленко Павло Петрович
4. Костюшко Олег Петрович
5. Грушко Віктор Валентинович
6. Гуманенко Валерій Леонідович
7. Богатов Костянтин Володимирович
8. Онуфрійчук Вадим Михайлович
9. Манойленко Наталія Вікторівна

– голова постійної комісії, головуючий
– заступник голови постійної комісії
– заступник голови постійної комісії
– секретар постійної комісії
– член постійної комісії
– член постійної комісії
– член постійної комісії
– член постійної комісії
– член постійної комісії

Відсутні: 2 депутати Київської міської ради, члени постійної комісії з питань
житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу:
1. Ноздря Вадим Ігорович
2. Дегтярьова Лариса Вікторівна

– перший заступник голови постійної
комісії
– заступник голови постійної комісії

Запрошені:
Заступник голови КМДА
Пантелеєв П.О.;
Заступник директора Департаменту житлово - комунальної інфраструктури
Басурова О.А.;
Начальник Управління з питань цивільного захисту
Ткачук Р.С.;
Директор КП «Київкомунсервіс»
Ляшкевич М.В.;
Голова правління ПрАТ «Київспецтранс»
Грущинський А.М.;
Представник Підгірцівської сільської ради
Жеребчук В.А.;
Помічник депутата Київради Ноздрі В.І.
Кальтагейсер М.Г.;
Голова правління ЖБК «Електрон-2»
Кузюкова С.І.;
Голова правління ЖБК «Дніпровський-2»
Мамалига Н.О.;
Голова правління ОСББ «ЖБК-28»
Королькова В.С.;
Голова правління ЖБК «Ювілейний-5»
Лапка П.І.;
Голова правління ЖБК «Академічний-10»
Бєлов В.І.;
Голова правління ЖБК «Дарниця-2»
Олійник Т.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розгляд листа директора КП «Київкомунсервіс» Ляшкевича М.В. від
17.12.19 №244-7-9050.
2. Про виконання доручень постійної комісії Київської міської ради питань ЖКГ
та ПЕК (протокол №13 від 09.12.19), спрямованих на вирішення проблемних
питань, пов’язаних із експлуатацією полігону твердих побутових відходів №5 у
с. Підгірці Обухівського району Київської області.
СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. щодо прийняття за основу порядку денного із 2
питань засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житловокомунального господарства та паливно-енергетичного комплексу від 03.02.2020
р.
ВИРІШИЛИ: Прийняти за основу порядок денний із 2 питань засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу від 03.02.2020 р.
ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2.
Рішення прийнято
Питання, винесені на розгляд з голосу:
СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д., голову постійної комісії.
3. Про пропозицію Бондаренка В.Д., голови постійної комісії, щодо включення
до порядку денного розгляду питання «Про розгляд листа депутата Київради
Костюшка О.П. від 20.01.20 №08/279/044-12».
ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного розгляд питання «Про розгляд
листа депутата Київради Костюшка О.П. від 20.01.20 №08/279/044-12».
ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2.
Рішення прийнято
СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д., голову постійної комісії.
4. Про пропозицію Бондаренка В.Д., голови постійної комісії, щодо включення
до порядку денного розгляду протокольного доручення заступника міського
голови-секретаря Київської міської ради від 21.01.20 №225-ПД-3.
ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного розгляд питання «Про розгляд
протокольного доручення заступника міського голови-секретаря Київської
міської ради від 21.01.20 №225-ПД-3».
ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2.

Рішення прийнято
СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д., голову постійної комісії.
5. Про пропозицію Бондаренка В.Д., голови постійної комісії, щодо включення
до порядку денного розгляду питання «Про розгляд листа начальника Управління
з питань цивільного захисту Ткачука Р.С. від 30.01.20 №079-145».
ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного розгляд питання «Про розгляд
листа начальника Управління з питань цивільного захисту Ткачука Р.С. від
30.01.20 №079-145».
ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2.
Рішення прийнято
СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. щодо прийняття в цілому порядку денного із 5
питань засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житловокомунального господарства та паливно-енергетичного комплексу від 03.02.2020
р.
ВИРІШИЛИ: Прийняти в цілому порядок денний із 5 питань засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу від 03.02.2020 р.
ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2.
Рішення прийнято

Розгляд (обговорення) питань порядку денного:
1. Про розгляд листа директора КП «Київкомунсервіс» Ляшкевича М.В. від
17.12.19 №244-7-9050.
СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про перше питання порядку
денного.
ВИСТУПИЛИ: Ляшкевич М.В., Тесленко П.П., Манойленко Н.В., Пантелеєв
П.О., Кузюкова С.І., Кальтагейсер М.Г., Грушко В.В., Костюшко О.П., Богатов
К.В., Басурова О.А., Грущинський А.М.
ВИРІШИЛИ:
1. запропонувати заступнику голови КМДА Пантелеєву П.О.:
 скликати і очолити робочу групу по підготовці пропозицій до змін

законодавства України щодо надання послуги з поводження з побутовими
відходами;
 залучити до складу робочої групи депутата Київської міської ради
Костюшка О.П., депутата Київської міської ради Манойленко Н.В.,
представників ОСББ та ЖБК: Олійник Т.І. (голова правління ЖБК
«Дарниця-2») та Королькову В.С. (голова правління ОСББ «ЖБК-28»);
 у термін до 05.03.2020 р. надати до постійної комісії інформацію по
напрацюванням робочої групи.
ГОЛОСУВАЛИ: за –8, проти-0, утр.-0, не голосували – 1.
Рішення прийнято
2. Про виконання доручень постійної комісії Київської міської ради питань ЖКГ та
ПЕК (протокол №13 від 09.12.19), спрямованих на вирішення проблемних
питань, пов’язаних із експлуатацією полігону твердих побутових відходів №5 у
с. Підгірці Обухівського району Київської області.
СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про друге питання порядку
денного.
ВИСТУПИЛИ: Грущинський А.М., Богатов К.В., Манойленко Н.В., Жеребчук
В.А., Пантелеєв П.О., Костюшко О.П.
ВИРІШИЛИ:
1. взяти до відома інформацію голови правління ПрАТ «Київспецтранс» про
виконання доручень постійної комісії Київської міської ради питань ЖКГ та
ПЕК, спрямованих на вирішення проблемних питань, пов’язаних із
експлуатацією полігону твердих побутових відходів №5 у с. Підгірці
Обухівського району Київської області;
ГОЛОСУВАЛИ: за –5, проти-1, утр.-1, не голосували – 2.
Рішення не прийнято
2. передбачити виїзне засідання постійної комісії на полігоні твердих побутових
відходів №5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області.
ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2.
Рішення прийнято
3. Про розгляд листа депутата Київради Костюшка О.П. від 20.01.20 №08/279/04412.

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про третє питання порядку
денного.
ВИСТУПИЛИ: Костюшко О.П.
ВИРІШИЛИ:
1. перенести розгляд цього питання на засідання робочої групи по підготовці
пропозицій до змін законодавства України щодо надання послуги з поводження з
побутовими відходами.
ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2.
Рішення прийнято
4. Про розгляд протокольного доручення заступника міського голови-секретаря
Київської міської ради від 21.01.20 №225-ПД-3.
СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про четверте питання
порядку денного.
ВИСТУПИЛИ: Басурова О.А., Пантелеєв П.О., Гуманенко В.Л.
ВИРІШИЛИ:
1. запропонувати заступнику голови КМДА Пантелеєву П.О. презентувати
членам постійної комісії «дорожню карту» по реалізації рішення Київської
міської ради від 19.12.2019 №495/8068 «Про деякі питання управління
підприємствами, що належать до комунальної власності територіальної громади
м. Києва».
ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2.
Рішення прийнято
5. Про розгляд листа начальника Управління з питань цивільного захисту Ткачука
Р.С. від 30.01.20 №079-145.
СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про третє питання порядку
денного.
ВИСТУПИЛИ: Ткачук Р.С., Богатов К.В.
ВИРІШИЛИ:
1. підтримати проект розпорядження КМДА «Про внесення змін до Положення
про Управління з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)» за умови збереження в новій редакції Положення

можливості проведення конкурсного відбору кандидатур на заміщення
вакантних посад керівників суб’єктів господарювання комунального сектора
економіки в місті Києві.
ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 2.
Рішення прийнято

Голова постійної комісії

В. Бондаренко

Секретар постійної комісії

О. Костюшко

