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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 № 21/74 
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної 

політики  

від 19.12.2018 

 

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

поверх, каб. 1017, початок проведення засідання о 10:00. 
 

Склад комісії: 8 депутатів Київської міської ради. 
 

Присутні: 6 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; 

Пинзеник О.О. – член постійної комісії. 
 

Відсутні 2 депутати Київської міської ради:. Мірошниченко І.М., Москаль Д.Д.  
 

Запрошені: 
 

Васильчук В.В. – депутат Київської міської ради; 

Фіщук А.В. – директор Департаменту міського благоустрою 

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); 

Мальований А.М. –  начальник Управління екології та природних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації); 

Заруба Д.В. – заступник генерального директора КО 

«Київзеленбуд»; 

Юсипенко О.М. – в.о. генерального директора КП «Плесо»; 

Мотуз В.В. – заступник директора із загальних питань КП «Плесо»; 

Баркович В. – представник громади; 
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Порядок денний: 

 

1. Заслуховування звіту заступника голови Київської міської державної 

адміністрації Пантелеєва П.О. про стан виконання плану заходів, спрямованих 

на реалізацію електронній петиції № 2079 (Назавжди заборонити законом: 

вирубку лісів, парків, знищення скверів та унеможливити зменшення зелених зон 

в м. Києві. Щорічно в нашому місті кількість зелених насаджень зменшується 

порядку 8 %!). 

Доповідачі: 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 - Баранова Галина Іванівна. 

2. Про розгляд звернення народного депутата України Константіновського 

В.Л. вих №418НД/44 від 26.10.2018 (вх. №08/19922 від 02.11.2018) стосовно 

опрацювання звернення голови правління асоціації підприємств-

надрокористувачів В.Пеліха щодо розірвання договору оренди з ПАТ 

«Мостобуд».  

Доповідачі: Народний депутат України - Константіновський Вячеслав 

Леонідович; 

Директор Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) – Оленич Петро 

Сергійович; 

Начальник Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 

Мальований Андрій Миколайович;  

В.о. генерального директора комунального підприємства «Плесо» 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду  

м. Києва – Юсипенко Олег Михайлович. 

3. Про розгляд звернення депутата Київської міської ради Мірошниченка 

І.М. вих №08/279/08/042/524 від 17.10.2018 (вх. №08/18815 від 17.10.2018) щодо 

розгляду проекту рішення Київської міської ради «Про розірвання договору 

оренди земельної ділянки від 02.08.2007 № 79-6-00526, укладеного між 

Київською міською радою та ВАТ «Мостобуд» для перенесення промислової 

бази ВАТ «Мостобуд» мостозагону № 2, яка підпадає під забудову залізнично-

автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, її подальшої 

експлуатації та обслуговування на вул. Промисловій у Голосіївському районі  

м. Києва. 

Доповідачі: Депутат Київської міської ради – Мірошниченко Ігор 

Михайлович; 

Войтенко І.В. – представник ТОВ «Глобал Інвест»; 

Кирилов М.С. – голова правління СТ «Бджілка»; 

Цап Н.А. – фізична особа, секретар ОСН «Комітет мікрорайону 

«Чапаєвка». 
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ГОЛОСУВАЛИ: За – 5, Проти – 0, Утримались – 0, Не голосували – 1.  

Рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: Ялового К.В. щодо прийняття в цілому порядку денного із 40 

питань засідання постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної 

політики від 19.12.2018. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти в цілому порядок денний із 40 питань засідання 

постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики від 

19.12.2018. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 5, Проти – 0, Утримались – 0, Не голосували – 1.  

Рішення прийнято.  

 

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної 

політики, виконуючи норму частини дев’ятої статті 34 Регламенту Київської 

міської ради, звернувся до депутатів Київської міської ради із запитанням про 

наявність у будь-кого реального чи потенційного конфлікту інтересів стосовно 

будь-якого з питань порядку денного, а також про наявність у будь-кого 

відомостей про конфлікт інтересів у іншого депутата Київської міської ради. 

 

Розгляд (обговорення) питань порядку денного: 

 

1. Заслуховування звіту заступника голови Київської міської державної 

адміністрації Пантелеєва П.О. про стан виконання плану заходів, спрямованих 

на реалізацію електронній петиції № 2079 (Назавжди заборонити законом: 

вирубку лісів, парків, знищення скверів та унеможливити зменшення зелених зон 

в м. Києві. Щорічно в нашому місті кількість зелених насаджень зменшується 

порядку 8 %!). 

СЛУХАЛИ:  

Мальований А.М. 

ВИСТУПИЛИ: Пинзеник О.О., Новіков О.О., Яловий К.В. 

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома інформацію, оголошену на засіданні постійної 

комісії. 

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

Рішення прийнято. 

 

 

2. Про розгляд звернення народного депутата України Константіновського 

В.Л. вих. №418НД/44 від 26.10.2018 (вх. №08/19922 від 02.11.2018) стосовно 

опрацювання звернення голови правління асоціації підприємств-

надрокористувачів В.Пеліха щодо розірвання договору оренди з ПАТ 

«Мостобуд». 

СЛУХАЛИ:  

Яловий К.В. 

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома інформацію, викладену в зверненні народного 

депутата України Константіновського В.Л. вих. №418НД/44 від 26.10.2018 (вх. 
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2. Рекомендувати суб’єкту подання проекту рішення Київської міської ради 

«Про надання статусу скверу земельній ділянці, розташованій за адресою: 

вул. Рейтарська, 10-12 у Шевченківському районі м. Києва» (доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 

23.11.2018 №08/231-4210/ПР) подати ініціативу про створення об’єкту 

благоустрою зеленого господарства у відповідності до порядку, 

передбаченому рішенням Київської міської ради від 26.06.2018 №997/5061 

«Про ініціативи створення об’єктів благоустрою зеленого господарства 

міста Києва». 

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

Рішення прийнято.  

 

 

34. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

оголошення багаторічного черещатого дуба, який розташований біля житлового 

будинку по бульвару Перова, 6 у Дніпровському районі м. Києва, який є об’єктом 

природньо – заповідного фонду місцевого значення у м. Києві» (доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.11.2018  

№08/231-4211/ПР). 

СЛУХАЛИ:  

Васильчук В.В. 

ВИСТУПИЛИ: Яловий К.В., Мальований А.М. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 

оголошення багаторічного черещатого дуба, який розташований біля житлового 

будинку по бульвару Перова, 6 у Дніпровському районі м. Києва, який є об’єктом 

природньо – заповідного фонду місцевого значення у м. Києві» (доручення 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.11.2018  

№08/231-4211/ПР). 

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

Рішення прийнято.  

 

 

 

 

 Голова комісії       Костянтин Яловий 
 

 

 

 Секретар комісії       Олексій Новіков 


