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тел./факс:(044)202-73-08

ПРОТОКОЛ № 7/54
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань транспорту, зв'язку та реклами
від 21.05.2018
Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
10-й поверх, каб. 1017 (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:
Дейдей Є.С. – Народний депутат України;
Балицька О.С. – депутат Київської міської ради;
Пабат О.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;
Оленич П.С. – перший заступник директора Департаменту інформаційнокомунікаційних технологій;
Лахматов С.Ю. – заступник директора Департаменту земельних ресурсів;
Яструбенко О.В. – заступник директора Департаменту містобудування та
архітектури;
Густєлєв О. О. – генеральний директор КК «Київавтодор»;
Черній В. Д. – директор КП «Центр організації дорожнього руху»;
Круценко В.І. – директор КП «Київміськсвітло»;

Брагінський В.В. – начальник КП «Київський метрополітен»;
Калінін М.В. – директор КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних
споруд м. Києва»;
Савтир С.В. – начальник Комунальної служби перевезень КМДА;
Лісневський Р.С. – перший заступник директора КП «Дирекція будівництва
шляхово-транспортних споруд м. Києва»;
Литвинов С.Д. – заступник директора КП «Київпастранс»;
Бухта А.М. – заступник директора з інформаційно-технічної політики
відокремленого підрозділу КП «Київпастранс»;
Зечів В.І. – головний інженер КП «Київський метрополітен»;
Івченко М.І. – начальник управління Департаменту інформаційнокомунікаційних технологій;
Кончин М.В.– начальник управління КП «Київтранспарксервіс»;
Москаленко А.В. – начальник відділу КП «Київський метрополітен»;
Чорнобров О.О. – директор Національного природного парку
«Голосіївський»;
Морозов К.В. – автор петиції № 7202;
Петрук В.Б. – представник автора петиції № 6240 Корнійчука Д.А. (архітектор
проекту);
Полох А.С. – інженер з транспорту, представник компанії «А+С Україна»
Райков І.О. – представник товариства з обмеженою відповідальністю «ІнвестРегіон»;
Тищенко А.В. – представник товариства з обмеженою відповідальністю
«Трансбуд»;
Дюжев С.А. – головний спеціаліст «Інститут архітектури та менеджменту»;
Агєєва В.О. – громадський активіст;
Чикал В.А. – представник обслуговуючого кооперативу «ТОВАРИСТВО
СПІВВЛАСНИКІВ «БІЛИЧІ»;
Петров С.М. – представник обслуговуючого кооперативу «ТОВАРИСТВО
СПІВВЛАСНИКІВ «БІЛИЧІ»;
Ківа О.О. – представник обслуговуючого кооперативу «ТОВАРИСТВО
СПІВВЛАСНИКІВ «БІЛИЧІ»;
Золотарьова
С.М.
–
представник
обслуговуючого
кооперативу
«ТОВАРИСТВО СПІВВЛАСНИКІВ «БІЛИЧІ»;
Головатенко І.О. – громадський активіст.

Порядок денний:
1. Інформація про стан виконання планів заходів, спрямованих на
реалізацію порушених в електронних петиціях питань, із запрошенням авторів
петицій (відповідно до п. 6.5 Положення про порядок подання та розгляду
електронних петицій). (Доповідачі: С.Симонов, Ю.Назаров, О.Густєлєв,
М.Калінін, В.Круценко, В.Черній).
2

- № 560 «Освітлення пішохідних переходів по місту Києву в нічний час».
(№ 08/КО-11940 (п) від 22.02.2016, автор петиції: гр. Головченко І.А.);
- № 1778 «Відмова від «маршруток», перехід на автобуси і
електротранспорт.
Введення
«єдиного
квитка»
в
місті
Києві».
(№ 08/КО-2950 (п) від 11.03.2016, Автор петиції: гр. Качуріна В.Г.);
- № 6240 «Обрати проект трирівневої розв’язки реконструкції
Шулявського шляхопроводу» (№ 225-СК-2876 від 16.08.2017, автор петиції:
гр. Корнійчук Д.А.);
- № 7202 «Дозволити рух основними магістралями столиці зі швидкістю,
вищою 50 км/год» (№ 08/КО-641(п) від 08.02.2018, автор петиції:
гр. Морозов К.В.).
2. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про внесення
змін до рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року
№ 293/293 «Про прийняття до комунальної власності територіальної громади
міста Києва автотранспортного комплексу на вул. Пухівській, 4» доручення
заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.04.2018
№ 08/231-1374/ПР (Доповідачі: С.Симонов, А.Гудзь).
3. Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
розробку Міської комплексної цільової програми розвитку транспортного
обслуговування населення та забезпечення безпеки дорожнього руху в
м. Києві на 2019 - 2024 роки» доручення заступника міського голови –
секретаря Київської міської ради від 29.03.2018 № 08/231-1036/ПР
(Доповідачі: О.Пабат, С.Симонов).
4. Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради
«Про затвердження Положення про комплексну систему відеоспостереження
міста Києва» доручення заступника міського голови – секретаря Київської
міської ради від 28.03.2018 № 08/231-995/ПР (Доповідач Ю.Назаров).
5. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу
публічному акціонерному товариству «СПЕЦ-АВІА» земельних ділянок для
експлуатації та обслуговування виробничо-господарських будівель та
інженерних споруд в аеропорті «Київ» (Жуляни) у Солом'янському районі
м. Києва» (А-25008) доручення заступника міського голови – секретаря
Київської
міської
ради
від
18.04.2018
№
08/231-1309/ПР
(Доповідач О.Поліщук).
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Окопний О.Ю. – головуючий на засіданні – голова комісії оголосив, що
відповідних заяв немає. До постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, зв’язку та реклами такі заяви не надходили.

Розгляд (обговорення) питань порядку денного:
1. СЛУХАЛИ:
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд
інформації щодо стану виконання планів заходів, спрямованих на реалізацію
порушених в електронних петиціях питань, із запрошенням авторів петицій
(відповідно до п. 6.5 Положення про порядок подання та розгляду електронних
петицій).
- № 560 «Освітлення пішохідних переходів по місту Києву в нічний час».
(№ 08/КО-11940 (п) від 22.02.2016, автор петиції гр. Головченко І.А.);
- № 1778 «Відмова від «маршруток», перехід на автобуси і
електротранспорт.
Введення
«єдиного
квитка»
в
місті
Києві».
(№ 08/КО-2950 (п) від 11.03.2016, Автор петиції гр. Качуріна В.Г.);
- № 6240 «Обрати проект трирівневої розв’язки реконструкції
Шулявського шляхопроводу» (№ 225-СК-2876 від 16.08.2017, автор петиції
гр. Корнійчук Д.А.);
- № 7202 «Дозволити рух основними магістралями столиці зі швидкістю,
вищою 50 км/год» (№ 08/КО-641(п) від 08.02.2018, автор петиції
гр. Морозов К.В.).
1.1. СЛУХАЛИ Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову
комісії про розгляд інформації щодо стану виконання плану заходів,
спрямованих на реалізацію порушених питань в електронній петиції № 560
«Освітлення пішохідних переходів по місту Києву в нічний час».
(№ 08/КО-11940 (п) від 22.02.2016, автор петиції гр. Головченко І.А.).
ВИСТУПИЛИ: С.Симонов, В.Круценко, О.Окопний.
УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію щодо виконання плану
заходів, спрямованих на реалізацію порушених питань в електронній петиції
№ 560 «Освітлення пішохідних переходів по місту Києву в нічний час».
(№ 08/КО-11940 (п) від 22.02.2016, автор петиції гр. Головченко І.А.).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2.
Рішення прийнято.
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1.3. СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову
комісії про розгляд інформації щодо стану виконання електронної петиції
№ 6240 «Обрати проект трирівневої розв’язки реконструкції Шулявського
шляхопроводу» (№ 225-СК-2876 від 16.08.2017, автор петиції
гр. Корнійчук Д.А.).
ВИСТУПИЛИ:
С.Симонов,
О.Густєлєв,
О.Яструбенко,
Р.Лісневський, М.Калінін, А.Задерейко, С.Харчук, П.Антоненко,
В.Петрук, О.Окопний.
УХВАЛИЛИ:
1. Взяти до відома інформацію щодо виконання електронної петиції
№ 6240 «Обрати проект трирівневої розв’язки реконструкції Шулявського
шляхопроводу».
2. Департаменту транспортної інфраструктури, Департаменту
містобудування та архітектури спільно з КК «Київавтодор», КП «Дирекція
будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» надати на розгляд
постійної комісії довідкові та інші інформаційні матеріали щодо питань
порушених в електронній петиції № 6240 «Обрати проект трирівневої
розв’язки реконструкції Шулявського шляхопроводу».
3. Представнику автора петиції № 6240 Корнійчука Д.А. Петруку В.Б.
надати на розгляд постійної комісії відповідні матеріали та інформацію щодо
питань порушених в електронної петиції № 6240 «Обрати проект трирівневої
розв’язки реконструкції Шулявського шляхопроводу».
4. Повернутися до розгляду питання щодо стану виконання електронної
петиції № 6240 «Обрати проект трирівневої розв’язки реконструкції
Шулявського шляхопроводу» та нової електронної петиції № 7819 «Провести
архітектурний конкурс на краще проектне рішення Шулявської транспортної
розв’язки» (№ 08/КО-2480 (п) від 18.05.2018, автор петиції гр. Марчук Р.П.)
на наступному засіданні постійної постійної комісії Київської міської ради з
питань транспорту, зв'язку та реклами із запрошенням профільного заступника
голови КМДА О.Давтяна, головного архітектора м. Києва О.Свистунова,
директорів Департаменту транспортної інфраструктури, Департаменту
містобудування та архітектури та профільних комунальних підприємств
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 1,
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0.
Рішення прийнято.
1.4. СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову
комісії про розгляд інформації щодо стану виконання електронної петиції
№ 7202 «Дозволити рух основними магістралями столиці зі швидкістю,
вищою 50 км/год» (№ 08/КО-641(п) від 08.02.2018, автор петиції:
гр. Морозов К.В.).
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ВИСТУПИЛИ: І.Шпильовий, В.Черній, І.Сагайдак, П.Антоненко,
М.Борозенець, С.Харчук, К.Морозов, В.Агєєва, О.Окопний.
УХВАЛИЛИ:
1. Взяти до відома інформацію щодо стану виконання електронної
петиції № 7202 «Дозволити рух основними магістралями столиці зі
швидкістю, вищою 50 км/год» (№ 08/КО-641(п) від 08.02.2018, автор петиції:
гр. Морозов К.В.).
2. Департаменту транспортної інфраструктури протягом двох тижнів
надати на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, зв'язку та реклами погоджений проект 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».
3. Департаменту транспортної інфраструктури терміново надати на
розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку
та реклами перелік ділянок доріг, на яких відповідно до зазначеного рішення
дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з
01 квітня до 01 листопада.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1.
Рішення прийнято.
2. СЛУХАЛИ:
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд
проекту рішення Київської міської ради «Про надання згоди на безоплатне
прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва
ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення»
доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від
17.05.2018 № 08/231-1652/ПР.
ВИСТУПИЛИ: І.Шпильовий, О.Окопний.
УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про
надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва ділянок автомобільних доріг загального
користування державного значення» доручення заступника міського голови –
секретаря Київської міської ради від 17.05.2018 № 08/231-1652/ПР.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1.
Рішення прийнято.
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