
 
 
 

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 № 16/63 
 

засідання постійної комісії Київської міської ради 
з питань транспорту, зв'язку та реклами 

від 24.10.2018  
 

Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36,                
5-й поверх, каб. 514, 11:00. 

 
 

Склад комісії – 9 депутатів Київської міської ради 
 

Присутні – 7 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; 
Задерейко А.І.              – секретар комісії; 
Харчук С.В.                 – член комісії; 
Мондриївський В.М.   – член комісії; 
Майзель С.П.               – член комісії; 
Сагайдак І.В.                – член комісії. 
 

Відсутні – 2 депутата Київської міської ради:  
Галайчук І.В.                – заступник голови; 
Борозенець М.І.            – член комісії. 
 

Присутні:  
Пабат О.В.– депутат Київської міської ради; 
Балицька О.С. – депутат Київської міської ради; 
Кутняк С.В. – депутат Київської міської ради; 
Антонєнко Л.В. – депутат Київської міської ради; 
Васильчук В.В. – депутат Київської міської ради; 
Симонов С.А. – директор Департаменту транспортної інфраструктури; 
Назаров Ю.Л. – директор Департаменту інформаційно-комунікаційних 
технологій; 
Світличний О.П. – заступник директора департаменту економіки та інвестиції; 
Рахматуллін Д.С. – заступник директора КП «Київтранспарксервіс»; 
Німас О.Я. – в.о. директора КП «Київтранспарксервіс»; 
Круценко В.І. – в.о. директора КП «Київміськсвітло»; 
Говтвяниця С.О. – заступник директора КП «Київміськсвітло»; 
Камський В.П. – заступник директора КП «Центр організації дорожнього 
руху»; 
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Савтир С.В. – начальник КО «Комунальна служба перевезень»; 
Пеклун Д.Ю. – заступник начальника КП «Київський метрополітен»; 
Панчій Т.М. – заступник директора Департаменту міського благоустрою; 
Ткаченко О.М. – начальник управління Департаменту земельних ресурсів; 
Монастирний П.О. – начальник управління КК «Київавтодор»; 
Піхало Д.О. – представник управління з питань надзвичайних ситуацій; 
Куявський О.Ю. – начальник управління з питань взаємодії з правоохоронними 
огранами по забезпеченню правопорядку та муніципальної безпеки; 
Калюк О.Д. – головний інженер ДП «Автотранспортний науково-дослідний і 
проектний інститут»; 
Сулигін А.І. – представник ПАТ « Укртелеком»; 
Василевський О.Н. – представник приватних автомобільних перевізників; 
Забродін С.В. – заступник начальника служби «Південно – Західна залізниця; 
Глухов М. В.– помічник депутата Київської міської ради; 
Дюжев С.А. – головний спеціаліст «Інститут архітектури та менеджменту»; 
Пистіна Т.О. – мешканка вул. Фестивальна; 
Косинська Л.В. – мешканка вул. Академіка Єфремова; 
Морозов К.В. – автор петиції № 7202; 
Погребиський М.П.– голова ГО «Екозагін»; 
Братікова О.П. – представник ГО «Укрконтроль»; 
Петриченко О.В.– представник ГО «Укрконтроль»; 
Рябінін С.В.– представник ГО «Укрконтроль»; 
Агєєва В.В. – громадський активіст; 
Шепелєв С.С. – громадський активіст; 
Гавриленко Е.Г.– представник громадськості. 
 

 
 

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, В.Круценко). 

 

- № 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.); 

 

- № 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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 2. Про розгляд питання щодо діяльності незаконно розміщених 
автогазозаправних станцій (АГЗС) та автогазозаправних пунктів (АГЗП) на 
території міста Києва (Доповідачі: А.Фіщук, Р.Ткачук). 

 

3. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про здійснення 
державно – приватного партнерства для реалізації проекту «Впровадження 
системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в 
автоматичному режимі у місті Києві» доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 12.09.2018 № 08/231-2825/ПР                 

(Доповідачі: Н.Мельник, Ю.Назаров, С.Симонов). 
 

4. Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради                 
«Про внесення змін до таблиці № 1 до додатка 5 до рішення Київської міської 
ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків 
і зборів у м. Києві» доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 09.07.2018 № 08/231-2203/ПР                 

(Доповідачі: С.Симонов, О.Німас). 
 

5. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
вдосконалення системи організації паркувального простору в місті Києві» 
доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

27.09.2018 № 08/231-3130/ПР (Доповідачі: О.Балицька, С.Симонов). 
 

6. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про створення 
єдиної інформаційної системи з ведення обліку посвідчень членів громадських 
формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, які діють на 
території міста Києва» доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 05.10.2018 № 08/231-3336/ПР                 

(Доповідач О.Куявський). 

 

7. Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
встановлення на станціях Київського метрополітену табло зворотного відліку 
часу до прибуття потягу» доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 03.08.2018 № 08/231-2473/ПР (Доповідачі: С.Кутняк, 

С.Симонов).  
 

8. Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТЕЛЕКОМ» 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування існуючої автоматичної 
телефонної станції на вул. Антоновича, 40 у Голосіївському районі м. Києва»                 
(Д-7454) доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 25.06.2018 № 08/231-2130/ПР (Доповідач П.Оленич). 
 
 
 



4 
 

 
 
 

9. Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки обслуговуючому кооперативу «Космос-66» на просп. Валерія 
Лобановського, 8-а у Солом'янському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування існуючих гаражів боксового типу» (К-34168) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 16.07.2018            

№ 08/231-2233/ПР (Доповідач П.Оленич). 

 

10. Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «АВТОТРАНСПОРТНИЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» земельної ділянки для 
влаштування та обслуговування стоянки великовантажних автомобілів, що 
прибувають на сертифікацію на просп. Перемоги, 57 у Солом’янському районі                
м. Києва» (Д-8479) доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 11.06.2018 № 08/231-1991/ПР (Доповідач П.Оленич). 
 

11. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 
земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» для експлуатації та обслуговування 
автозаправного комплексу на просп. Академіка Палладіна, 33 у 
Святошинському районі м. Києва» (А-25562) доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 26.09.2018 № 08/231-3093/ПР 

(Доповідач П.Оленич). 

 

12. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про поновлення 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА 
АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» договору оренди земельної ділянки для 
влаштування, експлуатації та обслуговування автостоянки на вул. Академіка 
Туполєва, 19 у Святошинському районі м. Києва» (А-21596) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 26.09.2018      

№ 08/231-3096/ПР (Доповідач П.Оленич). 

 

13. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 
земельної ділянки комунальному підприємству «Київтранспарксервіс» для 
влаштування, експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки з об'єктами 
транспортної інфраструктури на вул. Макаренка у Деснянському районі                 
м. Києва» (Д-6645) доручення заступника міського голови – секретаря                 

Київської міської ради від 17.03.2016 № 08/231-1373/ПР (Доповідач П.Оленич). 

 

14. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 
земельної ділянки комунальному підприємству «Київтраспарксервіс» для 
облаштування, експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки з 
об'єктами транспортної інфраструктури на перетині вул. Жолудєва та                 
вул. Симиренка у Святошинському районі м. Києва» (Д-6648) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 05.02.2016                 

№ 08/231-718/ПР (Доповідач П.Оленич). 
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15. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «БЕРКОМ» на      
вул. Івана Миколайчука, 6 у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування будівлі з влаштуванням інженерно-транспортної 
інфраструктури (заїзди-виїзди)» (Д-8613) доручення заступника міського голови 

– секретаря Київської міської ради від 20.09.2018 № 08/231-2988/ПР                 

(Доповідач П.Оленич). 
 

16. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 
товариству з обмеженою відповідальністю «РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.» земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування інженерної та транспортної 
інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу) на вул. Здолбунівській у 
Дарницькому районі м. Києва» (Д-8402) доручення заступника міського голови 

– секретаря Київської міської ради від 13.09.2018 № 08/231-2860/ПР                 

(Доповідач П.Оленич). 

 

17. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки Благодійній організації «Фонд пам'яті «Бабин Яр» на                 
вул. Мельникова, 46-а у Шевченківському районі м. Києва для будівництва, 
обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної 
інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства (крім об'єктів 
дорожнього сервісу)» (К-35184) доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 20.09.2018 № 08/231-3011/ПР                 

(Доповідач П.Оленич). 

 

18. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки Благодійній організації «Фонд пам'яті «Бабин Яр» на вул. Мельникова у 
Шевченківському районі м. Києва для будівництва, обслуговування та ремонту 
об'єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об'єктів зв'язку та 
дорожнього господарства (без дорожнього сервісу)» (К-35266) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 20.09.2018   

№ 08/231-3012/ПР  (Доповідач П.Оленич). 
 

19. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки Благодійній організації «Фонд пам'яті «Бабин Яр»                 
на вул. Мельникова, 46-а у Шевченківському районі м. Києва для будівництва, 
обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної 
інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства (крім об'єктів 
дорожнього сервісу)» (К-35183) доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 20.09.2018 № 08/231-3013/ПР                

(Доповідач П.Оленич). 
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20. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 

державному територіально−галузевому об’єднанню «Південно−Західна 
залізниця» земельних ділянок для будівництва та експлуатації                 
залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві                 
(з підходами) (автомобільні підходи з Дніпровської набережної та пункти 
охорони мосту) на залізничній дільниці Київ−Московський-Дарниця у 
Дарницькому районі м. Києва» (А-18752) доручення заступника міського голови 

– секретаря Київської міської ради від 19.07.2018 № 08/231-2342/ПР      

(Доповідач П.Оленич). 

 

21. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 
державному територіально−галузевому об’єднанню «Південно−Західна 
залізниця» земельних ділянок для будівництва 1-ої черги залізнично-
автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на 
залізничній дільниці Київ-Московський-Дарниця (лівий берег р.Дніпро) у 
Дніпровському та Дарницькому районах міста Києва» (Д-4794) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 19.07.2018                 

№ 08/231-2343/ПР (Доповідач П.Оленич). 

 

22. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ПАТРІОТ-2» на                 
вул. Алма-Атинській, 74 у Дніпровському районі м. Києва для колективного 
гаражного будівництва» (К-33298) доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 18.09.2018 № 08/231-2928/ПР                 

(Доповідач П.Оленич). 

 

23. Різне. 
 

23.1. Про розгляд депутатського звернення депутата Київської міської 
ради Пабата О.В. від 25.09.2018 № 08/279/08/515-3592 щодо реконструкції 
транспортної розв’язки на Київському півкільці на ділянці км 12+240 км 14+360                 
(Жулянський шляхопровід) (Доповідачі: О.Пабат, С.Симонов, О.Густєлєв). 

 

23.2. Про розгляд депутатського звернення депутата Київської міської 
ради Антоненка П.Д. від 11.10.2018 № 08/279/08/001-482 щодо проектування та 
встановлення світлофорного регулювання на перехресті вул. Академіка 
Єфремова та пров. Осіннього (між 23 та 25 будинками) у Святошинському 
районі м. Києва (Доповідачі: П.Антоненко, В.Черній). 

 

23.3. Про розгляд колективного звернення гр. Пистіної Т.О. та ін. від 
18.09.2018 № 08/КО-4304 щодо встановлення засобів примусового зниження 
швидкості, відповідних дорожніх знаків та обмежувача висоти Н-2,5 м 
(габаритних воріт) по вул. Фестивальній у Голосіївському районі м. Києва 
(Доповідачі: С.Симонов, В.Черній). 
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 СЛУХАЛИ: 
 Головуючого на засіданні – голову комісії Окопного О.Ю., який оголосив 
порядок денний засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
транспорту, зв’язку та реклами 24.10.2018 та запропонував прийняти його за 
основу. 
 

УХВАЛИЛИ: прийняти за основу порядок денний засідання постійної 
комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами 
24.10.2018. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1. 

 Рішення прийнято.  
 

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

запропонував виключити з порядку денного постійної комісії 24.10.2018      
пункт 4. «Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради                 
«Про внесення змін до таблиці № 1 до додатка 5 до рішення Київської міської 
ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків 
і зборів у м. Києві» та перенести його розгляд на наступне засідання комісії.  

 

УХВАЛИЛИ: виключити з порядку денного постійної комісії 24.10.2018      
пункт 4. «Про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради                 
«Про внесення змін до таблиці № 1 до додатка 5 до рішення Київської міської 
ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків 
і зборів у м. Києві» та перенести його розгляд на наступне засідання комісії.  

  
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1. 

 Рішення прийнято.  
  

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

запропонував змінити черговість розгляду питань порядку денного та 
розглянути пункт 23.1 розділу «Різне» «Про розгляд депутатського звернення 
депутата Київської міської ради Пабата О.В. від 25.09.2018                 
№ 08/279/08/515-3592 щодо реконструкції транспортної розв’язки на 
Київському півкільці на ділянці км 12+240 км 14+360 (Жулянський 
шляхопровід)» пунктом першим. 

 

УХВАЛИЛИ: змінити черговість розгляду питань порядку денного та 
розглянути пункт 23.1 розділу «Різне» «Про розгляд депутатського звернення 
депутата Київської міської ради Пабата О.В. від 25.09.2018                 
№ 08/279/08/515-3592 щодо реконструкції транспортної розв’язки на 
Київському півкільці на ділянці км 12+240 км 14+360 (Жулянський 
шляхопровід)» пунктом першим. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1. 
 Рішення прийнято.  
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 СЛУХАЛИ: 

Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії, який 
запропонував змінити черговість розгляду питань порядку денного та 
розглянути пункт 23.2 розділу «Різне» «Про розгляд депутатського звернення 
депутата Київської міської ради Антоненка П.Д. від 11.10.2018                 
№ 08/279/08/001-482 щодо проектування та встановлення світлофорного 
регулювання на перехресті вул. Академіка Єфремова та пров. Осіннього                 
(між 23 та 25 будинками) у Святошинському районі м. Києва» після третього 
пункту. 

 

УХВАЛИЛИ: змінити черговість розгляду питань порядку денного та 
розглянути пункт 23.2 розділу «Різне» «Про розгляд депутатського звернення 
депутата Київської міської ради Антоненка П.Д. від 11.10.2018                 
№ 08/279/08/001-482 щодо проектування та встановлення світлофорного 
регулювання на перехресті вул. Академіка Єфремова та пров. Осіннього                 
(між 23 та 25 будинками) у Святошинському районі м. Києва» після третього 
пункту. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1. 
 Рішення прийнято. 
 

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

запропонував змінити черговість розгляду питань порядку денного та 
розглянути пункт 23.3 розділу «Різне» «Про розгляд колективного звернення       
гр. Пистіної Т.О. та ін. від 18.09.2018 № 08/КО-4304 щодо встановлення засобів 
примусового зниження швидкості, відповідних дорожніх знаків та обмежувача 
висоти Н-2,5 м (габаритних воріт) по вул. Фестивальній у Голосіївському районі 
м. Києва» після пункту 23.2. 

 

УХВАЛИЛИ: змінити черговість розгляду питань порядку денного та 
розглянути пункт 23.3 розділу «Різне» «Про розгляд колективного звернення       
гр. Пистіної Т.О. та ін. від 18.09.2018 № 08/КО-4304 щодо встановлення засобів 
примусового зниження швидкості, відповідних дорожніх знаків та обмежувача 
висоти Н-2,5 м (габаритних воріт) по вул. Фестивальній у Голосіївському районі 
м. Києва» після пункту 23.2. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1. 
 Рішення прийнято.  
 

 СЛУХАЛИ: 
 Головуючого на засіданні – голову комісії Окопного О.Ю., який 
запропонував прийняти порядок денний засідання постійної комісії Київської 
міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами 24.10.2018 в цілому з 
запропонованими змінами. 
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УХВАЛИЛИ: прийняти порядок денний засідання постійної комісії 
Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами 24.10.2018 в 
цілому з запропонованими змінами. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -1. 

 Рішення прийнято.    

Відповідно до статті восьмої Регламенту Київської міської ради    
Окопний О.Ю. – головуючий на засіданні – голова комісії звернувся до 
депутатів постійної комісії із питанням про наявність у будь-кого реального чи 
потенційного конфлікту інтересів стосовно будь-якого з питань порядку 
денного, а також наявність відомостей про конфлікт інтересів у будь-кого з 
колег депутатів.  

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 

депутатського звернення депутата Київської міської ради Пабата О.В. від 
25.09.2018 № 08/279/08/515-3592 щодо реконструкції транспортної розв’язки на 
Київському півкільці на ділянці км 12+240 км 14+360                 
(Жулянський шляхопровід). 

 

ВИСТУПИЛИ: О.Пабат, П.Монастирний, О.Окопний. 
 

 УХВАЛИЛИ:  Департаменту транспортної інфраструктури спільно з 
комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних 
споруд м. Києва», комунальною корпорацією «Київавтодор», Службою 
автомобільних доріг у Київській області протягом місяця опрацювати та надати 
до постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та 
реклами перелік проблемних питань та план-графік щодо виконання робіт для 
реконструкції транспортної розв’язки на Київському півкільці на ділянці км 
12+240 - км 14+360 (Жулянський шляхопровід) у Солом’янському та 
Святошинському районах м. Києва. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1. 

 Рішення прийнято. 
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 2. 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.); 

 

- № 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.). 
 

 2.1. 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: В.Круценко, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ:  
1. 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.). 

 2. Департаменту транспортної інфраструктури підготувати та подати  
бюджетні запити до проекту бюджету м. Києва на 2019 рік з метою виділення 
додаткових коштів для виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію 
порушених питань в електронній петиції № 560 «Освітлення пішохідних 
переходів по місту Києву в нічний час».  
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1. 

 Рішення прийнято.  
 

2.2. 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 № 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.); 
 

ВИСТУПИЛИ: Ю.Назаров, О.Окопний. 
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УХВАЛИЛИ:  
1. Взяти до відома інформацію щодо виконання плану заходів, 

спрямованих на реалізацію порушених питань в електронній петиції № 1778 
«Відмова від «маршруток», перехід на автобуси і електротранспорт. Введення 
«єдиного квитка» в місті Києві». 

2. Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій забезпечити 
організацію спільного виїзного засідання з метою ознайомлення членів 
постійної комісії з порядком функціонування автоматизованої системи оплати 
проїзду пасажирів у громадському транспорті м. Києва. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1. 

 Рішення прийнято.  
 

2.3. 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.). 
 

ВИСТУПИЛИ: Д.Рахматуллін, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ:  
1. Взяти до відома інформацію щодо виконання електронної петиції від 

08.02.2018 № 7202 «Дозволити рух основними магістралями столиці зі 
швидкістю, вищою 50 км/год» автор петиції: гр. Морозов К.В. 

2. Вважати підтриману електронну петицію від 08.02.2018 № 7202 
«Дозволити рух основними магістралями столиці зі швидкістю, вищою                 
50 км/год» виконаною виконавчим органом Київської міської ради (Київською 
міською державною адміністрацією) відповідно до пункту 5 розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 12.06.2017 № 702 «Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 14 листопада 2016 року № 1131 «Про організаційно-правові 
заходи щодо реалізації порушених у підтриманих електронних петиціях питань 
у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)».  

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 1,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1. 

 Рішення прийнято.  
 

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

питання щодо діяльності незаконно розміщених автогазозаправних станцій 
(АГЗС) та автогазозаправних пунктів (АГЗП) на території міста Києва. 

 

ВИСТУПИЛИ: Д.Піхало, О.Окопний. 
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УХВАЛИЛИ:  
1. Перенести розгляд питання щодо діяльності незаконно розміщених 

автогазозаправних станцій (АГЗС) та автогазозаправних пунктів (АГЗП) на 
території міста Києва на наступне засідання постійної комісії у зв’язку з 
відсутністю доповідачів. 

2. Департаменту міського благоустрою спільно з управлінням з питань 
надзвичайних ситуацій підготувати та надати на розгляд постійної комісії з 
питань транспорту, зв’язку та реклами план-графік виконання робіт по 
демонтажу незаконно розміщених автогазозаправних станцій (АГЗС) та 
автогазозаправних пунктів (АГЗП) на території міста Києва. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1. 

 Рішення прийнято. 

  

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

проекту рішення Київської міської ради «Про здійснення державно – 
приватного партнерства для реалізації проекту «Впровадження системи фіксації 
порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному 
режимі у місті Києві» доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 12.09.2018 № 08/231-2825/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Світличний, П.Антоненко, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
здійснення державно – приватного партнерства для реалізації проекту 
«Впровадження системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху в автоматичному режимі у місті Києві» доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 12.09.2018                 

№ 08/231-2825/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 1,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1. 

 Рішення прийнято. 

  

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

депутатського звернення депутата Київської міської ради Антоненка П.Д. від 
11.10.2018 № 08/279/08/001-482 щодо проектування та встановлення 
світлофорного регулювання на перехресті вул. Академіка Єфремова та                 
пров. Осіннього (між 23 та 25 будинками) у Святошинському районі м. Києва.  

 

ВИСТУПИЛИ: В.Камський, Л.Косинська, П.Антоненко, 
А.Задерейко, С.Майзель, О.Окопний. 
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УХВАЛИЛИ:  
1. Взяти до відома інформацію комунального підприємства «Центр 

організації дорожнього руху» щодо встановлення об’єктів світлофорного 
регулювання на вулицях і дорогах міста Києва. 

2. Департаменту транспортної інфраструктури спільно з комунальним 
підприємством «Центр організації дорожнього руху» надати постійній комісії з 
питань транспорту, зв’язку та реклами інформацію щодо виконання 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 14.08.2009 № 900 «Про впровадження 
світлофорного регулювання та влаштування пристроїв примусового зниження 
швидкості руху транспортних засобів на вулицях і дорогах м. Києва» та перелік 
об’єктів світлофорного регулювання першочергового встановлення на вулицях і 
дорогах міста Києва. 
 3. Департаменту транспортної інфраструктури спільно з комунальним 
підприємством «Центр організації дорожнього руху» підготувати та подати  
пропозиції до проекту бюджету м. Києва на 2019 рік з метою виділення 
додаткових асигнувань на будівництво об’єктів світлофорного регулювання на 
вулицях і дорогах міста Києва. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1. 

 Рішення прийнято. 

  

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

колективного звернення гр. Пистіної Т.О. та ін. від 18.09.2018 № 08/КО-4304 
щодо встановлення засобів примусового зниження швидкості, відповідних 
дорожніх знаків та обмежувача висоти Н-2,5 м (габаритних воріт) по                 
вул. Фестивальній у Голосіївському районі м. Києва. 

 

ВИСТУПИЛИ: В.Камський, Т.Пистіна, П.Антоненко, С.Харчук, 
О.Окопний. 

 

УХВАЛИЛИ: Департаменту транспортної інфраструктури спільно з 
комунальним підприємством «Центр організації дорожнього руху» відповідно 
до діючого законодавства протягом місяця опрацювати та надати постійній 
комісії з питань транспорту, зв’язку та реклами та заявнику інформацію щодо 
можливості встановлення засобів примусового зниження швидкості, 
відповідних дорожніх знаків, а саме: знаку 5.31 «Житлова зона»,                 
знаку 1.33 «Діти» та інші, обмежувача висоти Н-2,5 м (габаритних воріт) по 
вул. Фестивальній у Голосіївському районі  м. Києва. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1. 

 Рішення прийнято. 
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 7. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 

проекту рішення Київської міської ради «Про вдосконалення системи 
організації паркувального простору в місті Києві» доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 27.09.2018                 

№ 08/231-3130/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Балицька, Л.Антоненко, О.Німас, С.Майзель, 
О.Окопний. 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Перенести розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

вдосконалення системи організації паркувального простору в місті Києві» 
доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

27.09.2018 № 08/231-3130/ПР на наступне засідання постійної комісії у зв’язку з 
необхідністю його додаткового опрацювання. 

2. Направити проект рішення Київської міської ради «Про вдосконалення 
системи організації паркувального простору в місті Києві» доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 27.09.2018                 

№ 08/231-3130/ПР на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань  
бюджету та соціально-економічного розвитку. 

3. Доручити членам робочої групи постійної комісії з питань транспорту, 
зв’язку та реклами щодо опрацювання питань організації та розвитку 
паркувального простору в місті Києві спільно з суб’єктом подання, суб’єктом 
подання правок додатково розглянути на засіданні робочої групи проект 
рішення Київської міської ради «Про вдосконалення системи організації 
паркувального простору в місті Києві» доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 27.09.2018 № 08/231-3130/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 1,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1. 

 Рішення прийнято.   

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

проекту рішення Київської міської ради «Про створення єдиної інформаційної 
системи з ведення обліку посвідчень членів громадських формувань з охорони 
громадського порядку і державного кордону, які діють на території міста 
Києва» доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 05.10.2018 № 08/231-3336/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Куявський, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
створення єдиної інформаційної системи з ведення обліку посвідчень членів 
громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, 
які діють на території міста Києва» доручення заступника міського голови – 

секретаря Київської міської ради від 05.10.2018 № 08/231-3336/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1. 

 Рішення прийнято. 
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 9. СЛУХАЛИ: 

Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про 
повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про встановлення 
на станціях Київського метрополітену табло зворотного відліку часу до 
прибуття потягу» доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради від 03.08.2018 № 08/231-2473/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: С.Кутняк, Д.Пеклун, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
встановлення на станціях Київського метрополітену табло зворотного відліку 
часу до прибуття потягу» доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 03.08.2018 № 08/231-2473/ПР з наступними 
пропозиціями, а саме: викласти пункт перший проекту рішення в наступній 
редакції: «1. Доручити комунальному підприємству «Київський метрополітен» 
здійснити організаційно-правові дії щодо встановлення на станціях Київського 
метрополітену табло зворотного відліку часу до прибуття потягу.». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2. 

 Рішення прийнято. 

 

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

повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТЕЛЕКОМ» земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування існуючої автоматичної телефонної 
станції на вул. Антоновича, 40 у Голосіївському районі м. Києва»                 
(Д-7454) доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 25.06.2018 № 08/231-2130/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, А.Сулигін, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТЕЛЕКОМ» 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування існуючої автоматичної 
телефонної станції на вул. Антоновича, 40 у Голосіївському районі м. Києва»                 
(Д-7454) доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 25.06.2018 № 08/231-2130/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 3, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 2,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2. 

 Рішення не прийнято. 
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 11. СЛУХАЛИ: 
Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про 

повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки обслуговуючому кооперативу «Космос-66» на просп. Валерія 
Лобановського, 8-а у Солом'янському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування існуючих гаражів боксового типу» (К-34168) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 16.07.2018 

№ 08/231-2233/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, М.Глухов, П.Антоненко, А.Задерейко, 
О.Окопний. 

 

УХВАЛИЛИ: перенести розгляд проекту рішення Київської міської ради 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки обслуговуючому кооперативу «Космос-66» на просп. Валерія 
Лобановського, 8-а у Солом'янському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування існуючих гаражів боксового типу» (К-34168) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 16.07.2018 

№ 08/231-2233/ПР на одне з наступних засідань постійної комісії та запросити 
представників обслуговуючого кооперативу «Космос-66» для надання 
роз’яснень щодо використання земельної ділянки. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2. 

 Рішення прийнято. 

  

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

повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 
ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» земельної ділянки для влаштування 
та обслуговування стоянки великовантажних автомобілів, що прибувають на 
сертифікацію на просп. Перемоги, 57 у Солом’янському районі м. Києва»                 
(Д-8479) доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської 

ради від 11.06.2018 № 08/231-1991/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, О.Калюк, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «АВТОТРАНСПОРТНИЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» земельної ділянки для 
влаштування та обслуговування стоянки великовантажних автомобілів, що 
прибувають на сертифікацію на просп. Перемоги, 57 у Солом’янському районі                
м. Києва» (Д-8479) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 11.06.2018 № 08/231-1991/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 2, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 3,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2. 

 Рішення не прийнято. 
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 13. СЛУХАЛИ: 

Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про розгляд 
проекту рішення Київської міської ради «Про передачу земельної ділянки 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КОНЦЕРН 
ГАЛНАФТОГАЗ» для експлуатації та обслуговування автозаправного 
комплексу на просп. Академіка Палладіна, 33 у Святошинському районі                 
м. Києва» (А-25562) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 26.09.2018 № 08/231-3093/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, В.Агєєва, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ: підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
передачу земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» для експлуатації та обслуговування 
автозаправного комплексу на просп. Академіка Палладіна, 33 у 
Святошинському районі м. Києва» (А-25562) доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 26.09.2018 № 08/231-3093/ПР. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 0, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 5,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2. 

 Рішення не прийнято. 
 

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

проекту рішення Київської міської ради «Про поновлення ПУБЛІЧНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА 
КОРПОРАЦІЯ» договору оренди земельної ділянки для влаштування, 
експлуатації та обслуговування автостоянки на вул. Академіка Туполєва, 19 у 
Святошинському районі м. Києва» (А-21596) доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 26.09.2018 № 08/231-3096/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ:  
1. Відхилити проект рішення Київської міської ради «Про поновлення 

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА 
АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» договору оренди земельної ділянки для 
влаштування, експлуатації та обслуговування автостоянки на вул. Академіка 
Туполєва, 19 у Святошинському районі м. Києва» (А-21596) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 26.09.2018         

№ 08/231-3096/ПР. 
2. Рекомендувати КП «Київтранспарксервіс» розглянути можливість 

взяти зазначену земельну ділянку на облік для укладення відповідних договорів 
з надання послуг паркування. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2. 

 Рішення прийнято. 
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 15. СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову 
комісії про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 
земельної ділянки комунальному підприємству «Київтранспарксервіс» для 
влаштування, експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки з об'єктами 
транспортної інфраструктури на вул. Макаренка у Деснянському районі                 
м. Києва» (Д-6645) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 17.03.2016 № 08/231-1373/ПР. 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, А.Задерейко, П.Антоненко, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ:  
1. Перенести розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання земельної ділянки комунальному підприємству «Київтранспарксервіс» 
для влаштування, експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки з 
об'єктами транспортної інфраструктури на вул. Макаренка у Деснянському 
районі м. Києва» (Д-6645) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 17.03.2016 № 08/231-1373/ПР на одне з наступних 
засідань постійної комісії. 

2. Доручити членам постійної комісії А.Задерейку, П.Антоненку 
додатково опрацювати проект рішення Київської міської ради «Про надання 
земельної ділянки комунальному підприємству «Київтранспарксервіс» для 
влаштування, експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки з об'єктами 
транспортної інфраструктури на вул. Макаренка у Деснянському районі                 
м. Києва» (Д-6645) доручення заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради від 17.03.2016 № 08/231-1373/ПР з виїздом на місце 
знаходження об’єкту. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2. 

 Рішення прийнято. 
 

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

проекту рішення Київської міської ради «Про передачу земельної ділянки 
комунальному підприємству «Київтраспарксервіс» для облаштування, 
експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки з об'єктами транспортної 
інфраструктури на перетині вул. Жолудєва та вул. Симиренка у 
Святошинському районі м. Києва» (Д-6648) доручення заступника міського 

голови – секретаря Київської міської ради від 05.02.2016                 

№ 08/231-718/ПР. 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, А.Задерейко, П.Антоненко, О.Окопний. 
 

УХВАЛИЛИ:  
1. Перенести розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

передачу земельної ділянки комунальному підприємству «Київтраспарксервіс» 
для облаштування, експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки з 
об'єктами транспортної інфраструктури на перетині вул. Жолудєва та                 
вул. Симиренка у Святошинському районі м. Києва» (Д-6648) доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 05.02.2016                 

№ 08/231-718/ПР на одне з наступних засідань постійної комісії. 
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2. Доручити членам постійної комісії А.Задерейку, П.Антоненку 

додатково опрацювати проект рішення Київської міської ради «Про передачу 
земельної ділянки комунальному підприємству «Київтраспарксервіс» для 
облаштування, експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки з 
об'єктами транспортної інфраструктури на перетині вул. Жолудєва та вул. 
Симиренка у Святошинському районі м. Києва» (Д-6648) доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 05.02.2016                 

№ 08/231-718/ПР з виїздом на місце знаходження об’єкту. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2. 

 Рішення прийнято. 

  

17. СЛУХАЛИ: Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову 
комісії про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «БЕРКОМ» на                 
вул. Івана Миколайчука, 6 у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування будівлі з влаштуванням інженерно-транспортної 
інфраструктури (заїзди-виїзди)» (Д-8613) доручення заступника міського голови 

– секретаря Київської міської ради від 20.09.2018 № 08/231-2988/ПР. 
 
 

ВИСТУПИЛИ: О.Ткаченко, Е.Гавриленко, А.Задерейко, 
П.Антоненко, О.Окопний. 

 
 

УХВАЛИЛИ:  
1. Перенести розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 
«БЕРКОМ» на вул. Івана Миколайчука, 6 у Дніпровському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування будівлі з влаштуванням інженерно-
транспортної інфраструктури (заїзди-виїзди)» (Д-8613) доручення заступника 

міського голови – секретаря Київської міської ради від 20.09.2018                 

№ 08/231-2988/ПР. на одне з наступних засідань постійної комісії. 
2. Доручити члену постійної комісії А.Задерейку додатково опрацювати 

проект рішення Київської міської ради «Про передачу земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «БЕРКОМ» на                 
вул. Івана Миколайчука, 6 у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування будівлі з влаштуванням інженерно-транспортної 
інфраструктури (заїзди-виїзди)» (Д-8613) доручення заступника міського голови 

– секретаря Київської міської ради від 20.09.2018 № 08/231-2988/ПР з виїздом 
на місце знаходження об’єкту. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,                 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1. 

 Рішення прийнято. 
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 СЛУХАЛИ: 

Окопного О.Ю. – головуючого на засіданні – голову комісії про 
перенесення розгляду питань порядку денного засідання постійної комісії 
Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами 24.10.2018, що 
залишилися нерозглянутими, в повному обсязі на наступне засідання комісії. 

 

УХВАЛИЛИ: перенести розгляд питань порядку денного засідання 
постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та 
реклами 24.10.2018, що залишилися нерозглянутими, в повному обсязі на 
наступне засідання комісії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0,        
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1. 

 Рішення прийнято.  
 
 
 

Голова комісії                  О.Окопний  
 
 
Секретар комісії                                                              А.Задерейко 


