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Протокол № 10/63 

засідання постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної 

політики  

від 13.06.2018 

 

Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, десятий 

поверх, кабінет 1017, початок проведення засідання о 14:00. 

 

Склад комісії: 8 депутатів Київської міської ради. 

 

Присутні: 7 депутатів Київської міської ради – членів постійної комісії: 

 

Яловий К.В. – голова постійної комісії, головуючий; 

Пилипенко С.О. – заступник голови постійної комісії; 

Сандалова Г.О. – заступник голови постійної комісії; 

Новіков О.О. – секретар постійної комісії; 

Антонова О.Ю. – член постійної комісії; 

Мірошниченко І.М. – член постійної комісії; 

Пинзеник О.О. – член постійної комісії. 

 

Відсутній 1 депутат Київської міської ради: Москаль Д.Д. 

 

Запрошені: 
 

Бохняк В.Я. – депутат Київської міської ради; 

Буділов М.М. – депутат Київської міської ради; 

Кутняк С.В. – депутат Київської міської ради; 

Лобан Ю.М. – депутат Київської міської ради; 

Мондриївський В.В. – депутат Київської міської ради; 

Таранов А.В. – депутат Київської міської ради; 

Сімановський О.В. – начальник Територіального управління Державної 

судової адміністрації України в місті Києві; 

Лахматов С.Ю. – заступник директора Департаменту земельних 

ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) – начальник 

управління ринку землі; 

Мальований А.М. – в.о. начальника Управління екології та природних 

ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації); 



 

В.о. начальника Управління екології та природних ресурсів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 

Мальований Андрій Миколайович; 

В.о. генерального директора КО «Київзеленбуд» – Бєлоусова Наталія 

Миколаївна; 

Директор Комунального підприємства «Лісопаркове господарство «Конча-

Заспа» - Боярчук Віталій Борисович; 

Представник Будинкового комітету «Вулиця Генерала Матикіна, 17», 

Керівник ОСН – Глущенко Я.В. 

6. Заслуховування звіту заступника голови Київської міської державної 

адміністрації Спасибка О.В. про стан виконання плану заходів, спрямованих на 

реалізацію електронній петиції № 713 (Ландшафтний природний парк замість 

забудови південних Осокорків). 

Доповідачі: Заступник голови Київської міської державної адміністрації – 

Спасибко Олександр Валерійович; 

В.о. начальника Управління екології та природних ресурсів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 

Мальований Андрій Миколайович; 

Автор петиції - Петелицький Михайло Миколайович. 

7. Про розгляд листа голови ініціативної групи м-ну Сирець  

м. Києва, громадського інспектора охорони історико-культурної спадщини 

Києва Станкова А.В. (вх. №08/С-1031 від 28.02.2018) з урахуванням відповідей 

структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) стосовно ситуації, яка склалась навколо 

меморіального комплексу «Голодомор». 

Доповідачі: Директор Департаменту земельних ресурсів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 

Поліщук Олексій Григорович; 

В.о. генерального директора КО «Київзеленбуд» – Бєлоусова Наталія 

Миколаївна; 

Директор Департаменту культури виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) – Попова Діна Олегівна. 

8. Про розгляд листа Дригіна В.В. (вх. 08/Д-2014 від 23.04.2018) 

стосовно надання інформації щодо зареєстрованих прав на земельні ділянки 

київських парків. 

Доповідачі: В.о. генерального директора КО «Київзеленбуд» – Бєлоусова 

Наталія Миколаївна; 

В.о. начальника Управління екології та природних ресурсів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 

Мальований Андрій Миколайович; 

Директор Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) – Поліщук Олексій 

Григорович. 

9. Про розгляд листа Комунального підприємства виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

«Київкомунсервіс» (вх. 08/9170 від 23.05.2018) стосовно надання кандидатур для 

участі в конкурсній комісії з визначення виконавця послуг з перероблення 



 

Києва» (доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 15.05.2018 №08/231-1617/ПР). 

СЛУХАЛИ:  

Яловий К.В. 

ВИСТУПИВ: Кутняк С.В. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 

статусу скверу земельній ділянці на пров. Попова, 2-Г в Оболонському районі м. 

Києва» (доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 15.05.2018 №08/231-1617/ПР). 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 6, Проти – 0, Утримались – 0, Не голосували – 1.  

Рішення прийнято. 

 

 

6. Заслуховування звіту заступника голови Київської міської державної 

адміністрації Спасибка О.В. про стан виконання плану заходів, спрямованих на 

реалізацію електронній петиції № 713 (Ландшафтний природний парк замість 

забудови південних Осокорків). 

СЛУХАЛИ:  

Яловий К.В. 

ВИСТУПИЛИ: Сравінський М.Б., Петренко О.В., Мірошниченко І.М. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Перенести заслуховування звіту заступника голови Київської міської 

державної адміністрації Спасибка О.В. про стан виконання плану заходів, 

спрямованих на реалізацію електронній петиції № 713 (Ландшафтний 

природний парк замість забудови південних Осокорків) на наступне 

засідання постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної 

політики у зв’язку з відсутністю заступника голови Київської міської 

державної адміністрації Спасибка О.В. 

2. Звернутись до Київського міського голови Кличка В.В з проханням 

наголосити заступнику голови Київської міської державної адміністрації 

Спасибку О.В. на обов’язковості відвідування засідань постійної комісії 

Київської міської ради з питань екологічної політики для заслуховування 

звітів про результати заходів, вжитих відповідно до плану дій, 

спрямованих на реалізацію електронної петиції. 

3. Звернутись до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з 

проханням надати інформацію щодо земельної ділянки та можливих 

порушень орендарем земельної ділянки норм земельного законодавства, 

озвучених на засіданні постійної комісії. 

4. Звернутись до Департаменту міського благоустрою виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з 

проханням щодо можливості не продовжувати орендарю земельної 

ділянки термін дії контрольної картки на тимчасове порушення 

благоустрою до моменту заслуховування звіту заступника голови 

Київської міської державної адміністрації Спасибка О.В. про стан 

виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію електронній петиції 

№ 713 (Ландшафтний природний парк замість забудови південних 

Осокорків). 


