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ÊÈЇÂÑÜÊÀ ÌІÑÜÊÀ ÐÀÄÀ 
VIII ÑÊËÈÊÀÍÍß 

ÏÎÑÒІÉÍÀ ÊÎÌІÑІß Ç ÏÈÒÀÍÜ ÅÊÎËÎÃІ×ÍÎЇ ÏÎËІÒÈÊÈ 

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 к.1005/1                              тел.:(044)202-70-76, тел./факс:(044)202-72-31  
 

Протокол № 15/68 
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної 

політики  
від 10.10.2018 
 

Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, десятий 
поверх, каб. 1017, початок проведення засідання о 14:00. 
 
Склад комісії: 8 депутатів Київської міської ради. 
 

Присутні: 5 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; 
Пинзеник О.О. – член постійної комісії. 

 

Відсутні 3 депутати Київської міської ради: Антонова О.Ю., Мірошниченко І.М., 
Москаль Д.Д. 
 

Запрошені: 
 

Галайчук І.В. – депутат Київської міської ради; 
Криворучко Т.Г. – депутат Київської міської ради; 
Мальований А.М. – начальник Управління екології та природних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації); 

Ткаченко О.М. – начальник управління землеустрою Департаменту 
земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації); 

Бєлоусова Н.М. – в.о. генерального директора КО «Київзеленбуд»; 
Агеєва В.С. – голова ГО «За збереження Біличанського лісу»; 
Вербовий Р.П. – представник громади; 
Кутаф'єв В.В. – представник громади; 
Прохорчук О.М. – співавтор електронної петиції № 1749 «Введення 

мораторію на забудову території, прилеглої до меж 
національного парку Голосіївський». 



2 
 

 

Порядок денний: 

 

1. Заслуховування звітів заступників голови Київської міської 
державної адміністрації про стан виконання плану заходів, спрямованих на 
реалізацію електронній петиції № 5280 (про винесення ПрАТ «Фанери та плити» 
за межі м. Києва) та звернення адвоката АО «Меджістерс» Поповської Т.В.  
вих. №180726/1 від 26.07.2018 (вх. №28149 від 26.07.2018) стосовно 
пришвидшення процесу реалізацію вищезазначеної електронній петиції. 

Доповідачі: Заступник голови Київської міської державної адміністрації – 
Спасибко Олександр Валерійович; 

Заступник голови Київської міської державної адміністрації – Пантелеєв 
Петро Олександрович; 

Начальник Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 
Мальований Андрій Миколайович; 

Автор петиції – Довжок О.Э. 
2. Заслуховування звіту заступника голови Київської міської державної 

адміністрації Спасибка О.В. про стан виконання плану заходів, спрямованих на 
реалізацію електронній петиції № 1749 «Введення мораторію на забудову 
території, прилеглої до меж національного парку Голосіївський», спрямованих 
на реалізацію електронної петиції №1749. 

Доповідачі: Заступник голови Київської міської державної адміністрації – 
Спасибко Олександр Валерійович; 

Начальник Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 
Мальований Андрій Миколайович; 

Автор петиції – Юренєв М.Д. 
3. Про розгляд листа постійної комісії Київської міської ради з питань 

екологічної політики вих. № 08/288-89 від 30.03.2018 за зверненням ТОВ 
«КИЇВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ» вих. № ВЗП 56/1-18 від 23.03.2018 (вх. №08/5181 
від 26.03.2018) щодо відновлення договору пайової участі в утриманні об’єкта 
благоустрою ТОВ «КИЇВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ» на розміщення та подальшого 
функціонування зазначеного пункту прийому відходів як вторинної сировини 
ТОВ «КИЇВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ» на вул. Волгоградській, 39 м. Києва. 

Доповідачі: Начальник Управління екології та природних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) – Мальований Андрій Миколайович; 

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) – Науменко Дмитро Володимирович; 

Директор ТОВ «КИЇВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ» - Гончаренко Л.П. 
4. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки Київському комунальному об'єднанню зеленого будівництва та 
експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" на вул. Миколи  
Лаврухіна, 11 у Деснянському районі м. Києва для утримання та благоустрою 
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Дарницькому районі м. Києва для облаштування, експлуатації та обслуговування 
зелених насаджень (парку відпочинку)», К-35542 (доручення заступника 
міського голови – секретаря Київської міської ради від 26.09.2018  
№08/231-3108/ПР)». 
СЛУХАЛИ:  

Яловий К.В. 
ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки Київському комунальному об'єднанню зеленого будівництва та 
експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» між вул. Урлівською, вул. 
Дніпровою, вул. Івана Бойка, вул. Здолбунівською навколо озера Жандарка у 
Дарницькому районі м. Києва для облаштування, експлуатації та обслуговування 
зелених насаджень (парку відпочинку)», К-35542 (доручення заступника 
міського голови – секретаря Київської міської ради від 26.09.2018  
№08/231-3108/ПР). 
ГОЛОСУВАЛИ: За – 5, Проти – 0, Утримались – 0, Не голосували – 0.  
Рішення прийнято. 

 
 
1. Заслуховування звітів заступників голови Київської міської 

державної адміністрації про стан виконання плану заходів, спрямованих на 
реалізацію електронній петиції № 5280 (про винесення ПрАТ «Фанери та плити» 
за межі м. Києва) та звернення адвоката АО «Меджістерс» Поповської Т.В.  
вих. №180726/1 від 26.07.2018 (вх. №28149 від 26.07.2018) стосовно 
пришвидшення процесу реалізацію вище зазначеної електронній петиції. 
СЛУХАЛИ:  

Мальований А.М. 
ВИСТУПИЛИ: Пилипенко С.О., Яловий К.В. 
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома інформацію, оголошену на засіданні постійної 
комісії.  
ГОЛОСУВАЛИ: За – 5, Проти – 0, Утримались – 0, Не голосували – 0.  
Рішення прийнято. 

 
 
2. Заслуховування звіту заступника голови Київської міської державної 

адміністрації Спасибка О.В. про стан виконання плану заходів, спрямованих на 
реалізацію електронній петиції № 1749 «Введення мораторію на забудову 
території, прилеглої до меж національного парку Голосіївський», спрямованих 
на реалізацію електронної петиції №1749. 
СЛУХАЛИ:  

Мальований А.М. 
ВИСТУПИЛИ: Прохорчук О.М., Агеєва В.С., Яловий К.В. 
ВИРІШИЛИ:  

1. Взяти до відома інформацію, оголошену на засіданні постійної комісії. 
2. Звернутись до постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування з проханням в 
найближчий термін розглянути проект рішення Київської міської ради 
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«Про охоронну зону національного природного парку «Голосіївський» 
(доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради 
від 01.06.2018 №08/231-1893/ПР). 

3. Звернутись до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з 
проханням прозвітувати про проведену інвентаризацію земель навколо 
національного природного парку «Голосіївський» на черговому засіданні 
постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 5, Проти – 0, Утримались – 0, Не голосували – 0.  
Рішення прийнято. 

 
 

3. Про розгляд листа постійної комісії Київської міської ради з питань 
екологічної політики вих. № 08/288-89 від 30.03.2018 за зверненням ТОВ 
«КИЇВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ» вих. № ВЗП 56/1-18 від 23.03.2018 (вх. №08/5181 
від 26.03.2018) щодо відновлення договору пайової участі в утриманні об’єкта 
благоустрою ТОВ «КИЇВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ» на розміщення та подальшого 
функціонування зазначеного пункту прийому відходів як вторинної сировини 
ТОВ «КИЇВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ» на вул. Волгоградській, 39 м. Києва. 
СЛУХАЛИ:  

Яловий К.В. 
ВИРІШИЛИ: Звернутись до Департаменту містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) з проханням опрацювати факти, викладені у зверненні ТОВ 
«КИЇВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ» вих. № ВЗП 56/1-18 від 23.03.2018 (вх. №08/5181 
від 26.03.2018) стосовно відновлення договору щодо пайової участі в утриманні 
об’єкта благоустрою ТОВ «КИЇВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ», розташованого на 
вул. Волгоградській, 39 в м. Києві. 
ГОЛОСУВАЛИ: За – 5, Проти – 0, Утримались – 0, Не голосували – 0.  
Рішення прийнято. 

 
 

81. Про розгляд правового висновку від 17.07.2018 №08/230-1437 до 
проекту рішення Київської міської ради «Про створення єдиної інформаційної 
бази водних об'єктів міста Києва» (доручення заступника міського голови – 
секретаря Київської міської ради від 09.11.2017 №08/231-2700/ПР). 
СЛУХАЛИ:  

Сандалова Г.О. 
ВИРІШИЛИ: Повторно підтримати проект рішення Київської міської ради 
«Про створення єдиної інформаційної бази водних об'єктів міста Києва» 
(доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 
09.11.2017 №08/231-2700/ПР). 
ГОЛОСУВАЛИ: За – 5, Проти – 0, Утримались – 0, Не голосували – 0.  
Рішення прийнято. 
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районі м. Києва» (доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 25.07.2018 №08/231-2432/ПР). 

СЛУХАЛИ:  

Яловий К.В. 

ВИСТУПИЛИ: Вербовий Р.П., Пинзеник О.О. 

ВИРІШИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Пушкінській, 19-23 у 

Шевченківському районі м. Києва» (доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 25.07.2018 №08/231-2432/ПР) на наступне 

засідання постійної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 5, Проти – 0, Утримались – 0, Не голосували – 0.  

 

 

91. Про розгляд правового висновку від 09.10.2018 №08/230-1932 до 

проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу скверу земельній 

ділянці, що розташована по вул. Маршала Якубовського 2-г у Голосіївському 

районі м. Києва» (доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 28.03.2018 №08/231-987/ПР). 

СЛУХАЛИ:  

Яловий К.В. 

ВИРІШИЛИ: Повторно підтримати проект рішення Київської міської ради 

«Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована по вул. 

Маршала Якубовського 2-г у Голосіївському районі м. Києва» (доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 28.03.2018 

№08/231-987/ПР). 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 5, Проти – 0, Утримались – 0, Не голосували – 0.  

 

 

 

 

 Голова комісії       Костянтин Яловий 
 

 

 

 

 Секретар комісії       Олексій Новіков 


