
 

 

 

ÊÈЇÂÑÜÊÀ ÌІÑÜÊÀ ÐÀÄÀ 

VIII ÑÊËÈÊÀÍÍß 

ÏÎÑÒІÉÍÀ ÊÎÌІÑІß ÊÈЇÂÑÜÊÎЇ ÌІÑÜÊÎЇ ÐÀÄÈ Ç ÏÈÒÀÍÜ 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓ, ÇÂ’ßÇÊÓ ÒÀ ÐÅÊËÀÌÈ 

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36                                                                                     тел./факс:(044)202-73-08 
 

ПРОТОКОЛ № 8/55 
 

засідання постійної комісії Київської міської ради 

з питань транспорту, зв'язку та реклами 
від 13.06.2018  
 

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

5-й поверх, каб. 512 (зала засідань) 10:00. 
 

Склад комісії – 9 депутатів Київської міської ради 
 

Присутні – 9 депутатів Київської міської ради, члени постійної комісії 
Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами 
Окопний О.Ю.              – голова комісії;  

Антоненко П.Д.            – перший заступник голови; 

Галайчук І.В.                – заступник голови; 

Задерейко А.І.              – секретар комісії; 

Сагайдак І.В.                – член комісії; 

Харчук С.В.                 – член комісії; 

Борозенець М.І.           – член комісії;  

Мондриївський В.М.   – член комісії; 

Майзель С.П.               – член комісії. 
 

Запрошені:  
Андрєєв А.С. – депутат Київської міської ради; 

Сиротюк Ю.М. – депутат Київської міської ради; 

Левін В.І. – депутат Київської міської ради; 

Назаренко В.Е. – депутат Київської міської ради; 

Кутняк С.В. – депутат Київської міської ради; 

Ярошенко Р.В. – депутат Київської міської ради; 

Симонов С.А. – директор Департаменту транспортної інфраструктури; 

Назаров Ю.Л. – директор Департаменту інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

Шпильовий І.Ф. – перший заступник директора Департаменту транспортної 

інфраструктури; 

Лахматов С.Ю. – заступник директора Департаменту земельних ресурсів; 

Яструбенко О.В. – заступник директора Департаменту містобудування та 

архітектури; 
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Густєлєв О. О. – генеральний директор КК «Київавтодор»; 

Черній В. Д. – директор КП «Центр організації дорожнього руху»; 

Гавриленко В.В. – заступник начальника КП «Київський метрополітен»; 

Лісневський Р.С. – перший заступник директора КП «Дирекція будівництва 

шляхово-транспортних споруд м. Києва»; 

Литвинов С.Д. – заступник директора КП «Київпастранс»; 

відокремленого підрозділу КП «Київпастранс»; 

Смирнов О.Г. – директор КП «Київреклама»; 

Німас О.Я. – в. о. директора КП «Київтранспарксервіс»; 

Носевич О.В. – представник КП «Київжитлоексплуатація»; 

Марчук Р.П. - автор петиції № 7819 «Провести архітектурний конкурс на краще 

проектне рішення Шулявської транспортної розв’язки»; 

Папуша О.В. – керівник ОСН «Караваєві дачі»; 

Агєєва В.О. – громадський активіст. 
 

Порядок денний: 
 

 1. Розгляд електронної петиції № 7819 «Провести архітектурний конкурс 

на краще проектне рішення Шулявської транспортної розв’язки»                 

вх № 08/КО-2480 від 18.05.2018, автор петиції: гр. Марчук Р.П. (відповідно до 

п. 5.5 Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій). 

(Доповідачі: Д.Давтян С.Симонов, О.Свистунов, М.Калінін).  
  

2. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про введення 

заборони на підвищення тарифів на перевезення пасажирів на міських 

маршрутах (лініях) загального користування у м. Києві до впровадження 

автоматизованої системи обліку оплати проїзду та проведення повного 

незалежного публічного аудиту комунальних підприємств «Київський 

метрополітен» та «Київпастранс» доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 25.05.2018 № 08/231-1829/ПР        

(Доповідачі: Ю.Сиротюк, С.Симонов ). 
 

3. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про проведення 

інвентаризації ґрунтових доріг міста Києва» доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 17.05.2018 № 08/231-1655/ПР                 

(Доповідачі: М.Борозенець, С.Симонов, О.Густєлєв). 
 

4. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про перелік 

ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 

км/год в період з 01 квітня до 01 листопада» доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 24.05.2018 № 08/231-1798/ПР  

(Доповідач С.Симонов). 
 

5. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про викуп та 

прийняття до комунальної власності міста Києва програмного забезпечення 

інформаційно-телекомунікаційної системи «Картка киянина» доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 25.05.2018 

№ 08/231-1831/ПР (Доповідачі: В.Левін, Ю.Назаров). 
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Питання, винесені на розгляд з голосу:  
СЛУХАЛИ: 

Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії, який 

запропонував розглянути пункт 6 порядку денного «Про розгляд проекту 

рішення Київської міської ради «Про внесення змін до Правил благоустрою 

міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 

року № 1051/1051» доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 05.03.2018 № 08/231-749/ПР» на початку засідання 

після розгляду електронної петиції № 7819 «Провести архітектурний конкурс 

на краще проектне рішення Шулявської транспортної розв’язки»                 

вх. № 08/КО-2480 від 18.05.2018, автор петиції: гр. Марчук Р.П. (відповідно до                 

п. 5.5 Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій). 
 

УХВАЛИЛИ: змінити черговість розгляду питань порядку денного та 

розглянути пункт 6 порядку денного «Про розгляд проекту рішення Київської 

міської ради «Про внесення змін до Правил благоустрою міста Києва, 

затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року                 

№ 1051/1051» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 05.03.2018 № 08/231-749/ПР» на початку засідання після 

розгляду електронної петиції № 7819 «Провести архітектурний конкурс на 

краще проектне рішення Шулявської транспортної розв’язки»                 

вх. № 08/КО-2480 від 18.05.2018, автор петиції: гр. Марчук Р.П. (відповідно до                 

п. 5.5 Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій). 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3. 

 Рішення прийнято.  
  

СЛУХАЛИ: 

Майзеля С.П. – члена постійної комісії, який запропонував включити до 

порядку денного постійної комісії 13.06.2018 проект рішення Київської міської 

ради «Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «ТРАНСБУД» для експлуатації та обслуговування 

автозаправної станції на вул. Олександра Довженка, 4-б у Шевченківському 

районі м. Києва» (Д-8184) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 10.10.2017 № 08/231-2497/ПР  та розглянути його в 

кінці земельних питань перед розділом «Різне».  

 

УХВАЛИЛИ: включити до порядку денного постійної комісії 13.06.2018 

проект рішення Київської міської ради «Про передачу земельної ділянки 

товариству з обмеженою відповідальністю «ТРАНСБУД» для експлуатації та 

обслуговування автозаправної станції на вул. Олександра Довженка, 4-б у 

Шевченківському районі м. Києва» (Д-8184) доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 10.10.2017 № 08/231-2497/ПР  та 

розглянути його в кінці земельних питань перед розділом «Різне».  

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3. 

 Рішення прийнято.  



11 

 

 

 

 

Розгляд (обговорення) питань порядку денного: 
 

1. СЛУХАЛИ: 

Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

листа керівника ОСН «Комітет мікрорайону «Дачі Караваєві» від 15.05.2018   

№ 08/8623 щодо продовження ремонтних робіт дорожнього полотна проїзної 

частини по вул. Чернівецька від № 25 по № 13/18 та вул. Кар’єрна від №1 по                 

№ 16, мікрорайону «Караваєві дачі». 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Папуша, Р.Ярошенко, І.Шпильовий, О.Густєлєв, 

О.Окопний. 
 

 УХВАЛИЛИ:  
 1. Відмітити необхідність неухильного виконання протоколу постійної 

комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами від 

31.01.2018 № 1/48 стосовно питання врегулювання та вирішення ситуації щодо 

продовження початих ремонтних робіт дорожнього полотна проїжджої частини 

по вул. Чернівецька від № 25 по № 13/18 та  вул. Кар’єрна від № 1 по № 16, 

мікрорайону «Караваєві дачі», Солом’янського району м. Києва. 

 2. Рекомендувати КК «Київавтодор» за участі Департаменту транспортної 

інфраструктури, депутата Київської міської ради Р.Ярошенка, ОСН «Комітет 

мікрорайону «Дачі Караваєві» протягом тижня провести робочу нараду з 

питання продовження початих ремонтних робіт дорожнього полотна проїжджої 

частини по вул. Чернівецька від № 25 по № 13/18 та вул. Кар’єрна від № 1 по № 

16, мікрорайону «Караваєві дачі», Солом’янського району м. Києва з 

подальшим інформуванням депутата Київської міської ради Р.Ярошенка та 

профільної постійної комісії Київської міської ради щодо подальших кроків для 

вирішення ситуації, що склалася. 
  

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 3. 

 Рішення прийнято.  
 

 2. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

електронної петиції № 7819 «Провести архітектурний конкурс на краще 

проектне рішення Шулявської транспортної розв’язки» вх. № 08/КО-2480 від 

18.05.2018, автор петиції: гр. Марчук Р.П. (відповідно до п. 5.5 Положення про 

порядок подання та розгляду електронних петицій).  
 

ВИСТУПИЛИ: Р.Марчук, В.Петрук, Р.Лісневський, О.Яструбенко, 

І.Шпильовий, С.Харчук, Ю.Сиротюк, П.Антоненко, О.Густєлєв, 

В.Мондриїський, І.Галайчук, А.Задерейко, І.Сагайдак, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ:  
1. Перенести розгляд електронної петиції № 7819 «Провести 

архітектурний конкурс на краще проектне рішення Шулявської транспортної 

розв’язки» вх. № 08/КО-2480 від 18.05.2018, автор петиції: гр. Марчук Р.П.  
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(відповідно до п. 5.5 Положення про порядок подання та розгляду електронних 

петицій) на наступне засідання постійної комісії.  

2. Запросити на наступне засідання постійної комісії профільного 

заступника голови Київської міської державної адміністрації О.Давтяна для 

доповіді з наступних питань, а саме:  

- щодо термінів реалізації архітектурних проектів реконструкції 

Шулявського шляхопроводу з визначенням відповідальних за проведення 

відповідних архітектурних конкурсів та реалізацію проекту реконструкції 

Шулявського шляхопроводу; 

- щодо вартості та строків реалізації проекту реконструкції Шулявського 

шляхопроводу в цілому. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 1,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1. 

 Рішення прийнято.  
 

 3. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до Правил 

благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 

грудня 2008 року № 1051/1051» доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 05.03.2018 № 08/231-749/ПР.  
 

ВИСТУПИЛИ: А.Андрєєв, О.Смирнов, В.Черній, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 

внесення змін до Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням 

Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051» доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 05.03.2018 

№ 08/231-749/ПР з наступними рекомендаціями, а саме:  

- викласти абзац 3 пункту 14.2.5 зазначеного проекту рішення в такій 

редакції: «Всі вимоги оприлюднюються на сторінці Управління з питань 

реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) офіційного інтернет-порталу Київської міської 

державної адміністрації або офіційному інтернет-сайті Управління з питань 

реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) одночасно з направленням вимоги у письмовій формі 

поштою.»; 

- доповнити пункт 14.2.10 зазначеного проекту рішення абзацом другим 

наступного змісту: «Переміщення таких транспортних засобів (автомобілів, 

причепів, напівпричепів, автоплатформ тощо) та їх подальше зберігання 

здійснюється Комунальним підприємством «Центр організації дорожнього 

руху».». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2. 

 Рішення прийнято.  


