Звіт поточного стану реалізації електронних
петицій
Звіт поточного стану реалізації з 1.11.2015 - 30.04.2019
Показник

Значення

набрали 10000 підписiв

55

на розгляді

2

не підтримано

12

підтримано

0

на реалізації

18

реалізовано

14

реалізовано*

8

Загальна статистика сервісу за 01.04.2019 - 30.04.2019
Показник

Значення

допущених до голосування

27

відхилених модератором

48

1000 підписiв

0

3000 підписiв

0

5000 підписiв

0

7000 підписiв

0

10000 підписiв

0

активних користувачів

2858

вiддано пiдписiв

4528

Найпопулярніші напрямки
Розділ

Кількість

Транспорт

215

Благоустрій та довкілля

158

Дорожнє господарство

128

Інше

84

Містобудування

72

Інформація щодо оновлень стану реалізації електронних
петицій за період 01.04.2019 - 30.04.2019
Номер 8547

Знести будівлю за адресою по вул. Хрещатик, 23-Б
(https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=8547&chit=#a_ch_)
Назва

Автор Апушкін Володимир Борисович
04.04.2019 року Київський міський голова Віталій Кличко доручив постійній комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування; постійній комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та
інформаційної політики, а також заступникам голови КМДА Непопу В.І., Спасибку О.В., Пантелеєву П.О. розглянути електронну
петицію в установленому порядку.

(https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_1997711.pdf)

Доручення (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_5222660.pdf)

Загальна інформація щодо поточного стану реалізації
електронних петицій
Номер 13

Унеможливити знищення історичних памяток в місті Києві.
(https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=13&chit=#a_ch_)
Назва

Автор Фінберг Арсеній Леонідович
7.12.2015 року на виконання доручення Київського міського голови від 13.11.2015 №Б-29181 відбулося засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.
На засіданні було ухвалено:
Делегувати депутатів Київської міської ради – членів постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Бродського В.Я., Назаренка В.Е. та Негрича М.М. для участі у роботі робочої групи, створеної
03.12.2015 постійною комісією Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики для розгляду
петиції щодо унеможливлення знищення історичних пам’яток в місті Києві.

Витяг з протоколу №1 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, арх
(https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_3279192.pdf)

Хроніка подій
2018-06-27 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=13&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури,
політики заслухано звіт поточного стану виконання електронної петиції.

туризму

та

інформаційної

Під час доповіді зазначалося, що що в даний час
опрацьовуються два пункти Плану заходів по реалізації
петиції: заборона встановлення балконів та кондиціонерів на історичних будинках та наповнення електронної
бази пам’яток культурної спадщини столиці. Питання щодо заборони встановлення балконів та кондиціонерів
на історичних будинках розглядалося на розширеному засіданні колегії Київської міської державної
адміністрації у березні 2018 року. На виконання протокольного доручення зазначеного засідання орган охорони
культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
напрацював і направив на адресу Департаменту міського благоустрою та збереження міського середовища
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) пропозиції щодо внесення
відповідних змін до Правил благоустрою міста Києва. Станом на сьогоднішній день до електронної бази
пам’яток занесено загальну інформацію щодо Державного історико-архітектурного заповідника “Стародавній
Київ” (369 об’єктів культурної спадщини). Інформація вносилася трьома працівниками протягом двох місяців,
під час роботи виникали проблеми технічного характеру. Наразі планується занесення інформації по вулицях:
Хрещатик, Костьольна, Мала Житомирська, Михайлівська, Майдан Незалежності. Також опрацьовується
питання щодо розширення штату працівників, які виконують зазначену роботу, а також юристів.
За результатом заслуховування звіту, вирішено:
1) інформацію щодо виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію питань, порушених у підтриманій
електронній петиції від 13.11.2015 №Б-29181 ”Унеможливити знищення історичних пам’яток в місті Києві” взяти
до відома.

2)
органу охороникультурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) у двотижневий термін (по вулиці Андріївський Узвіз - у місячний термін) надати
наступну інформацію в письмовому вигляді:
- кількість пам’яток, облікова документація по яких була направлена до Міністерства культури України, але
статус пам’ятки не надано (на адресу Комісії та автора петиції);
- кількість пам’яток, по яких готується облікова документація для подання до Міністерства культури України
(на адресу Комісії та автора петиції);
- пам’ятку (будинок на вул. Богдана Хмельницького, 10—12) та вулицю (Андріївський узвіз), по яких наявна
повна інформація в електронній базі пам’яток (включаючи інспекції, судові позови тощо) (на адресу Комісії та
автора петиції);
- заходи, які необхідно вжити з метою вирішення питання наповнення електронної бази пам’яток культурної
спадщини міста Києва в повному обсязі до кінця 2018 року (на адресу Комісії);
- пропозиції щодо збільшення штатної чисельності органу охороникультурної спадщини виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з відповідним обґрунтуванням (на адресу
Комісії).
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_2444448.pdf)
()

2018-09-14 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=13&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної
політики заслухано інформацію заступника голови Київської міської державної адміністрації відповідального за
реалізацію плану заходів, спрямованих на реалізацію питань, порушених у підтриманій електронній петиції.
З 17.09.2018 Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) розпочне свою діяльність як окремий структурний підрозділ, що є одним із
пунктів плану заходів, спрямованих на реалізацію питань, порушених у даній підтриманій електронній петиції.
Одним із основних пунктів плану є створення та наповнення електронної бази пам’яток культурної спадщини
міста Києва. Станом на сьогоднішній день завершено наповнення бази по Андріївському узвозу. По 3500
пам’ятках наповнена база щодо датування, знаходження, виду та типу об’єкту, охоронного номеру, документа
про присвоєння охоронного статусу. По 678 (з 3500) об’єктах, розташованих на 57 центральних вулицях міста
Києва, довнесена більш повна інформація. Закінчується процес внесення інформації по вулиці Сагайдачного,
розпочинається по вулицях: Хрещатик та Володимирська.
Станом на сьогодні внесена повна інформація по 36 об’єктах (в тому числі облікові картки, паспорти фасадів,
короткі історичні довідки, науково-проектна документація, охоронні договори, наявна архівна інформація),
розташованих на Андріївському узвозі. Внесена інформація по 54 комплексах та 39 пам’ятках археології міста
Києва. Наразі продовжується внесення інформації по вулицях Володимирській, Богдана Хмельницького, Січових
Стрільців. До Міністерства культури України передано облікову документацію по вулицях, які розташовуються в
межах буферної зони Національного заповідника «Софія Київська». З метою покращення роботи електронної
бази розроблене, опрацьоване та передане розробнику технічне завдання (на 176 сторінках).
За результатом заслуховування звіту, вирішено доручити органу охорони культурної спадщини виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) сформулювати проблемні питання та
перелік учасників для проведення наради щодо електронної бази пам’яток культурної спадщини міста Києва.

(https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_3555599.docx)
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_0444422.pdf)
()

2018-09-14 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=13&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризу та інформаційної політики
заслухано звіт заступника голови Київської міської державної адміністрації про стан виконання плану заходів,
спрямованих на реалізацію електронній петиції.
З 17.09.2018 Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) розпочне свою діяльність як окремий структурний підрозділ, що є одним із
пунктів плану заходів, спрямованих на реалізацію питань, порушених у даній підтриманій електронній петиції.

Одним із основних пунктів плану є створення та наповнення електронної бази пам’яток культурної спадщини
міста Києва. Станом на сьогоднішній день завершено наповнення бази по Андріївському узвозу. По 3500
пам’ятках наповнена база щодо датування, знаходження, виду та типу об’єкту, охоронного номеру, документа
про присвоєння охоронного статусу. По 678 (з 3500) об’єктах, розташованих на 57 центральних вулицях міста
Києва, довнесена більш повна інформація. Закінчується процес внесення інформації по вулиці Сагайдачного,
розпочинається по вулицях: Хрещатик та Володимирська.
За результатами вирішено доручити органу охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) сформулювати проблемні питання та перелік учасників
для проведення наради щодо електронної бази пам’яток культурної спадщини міста Києва.
(https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_9115553.pdf)
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_5822222.pdf)
()

2017-04-05 План заходів (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=13&chit=#a_ch_)
Відповідно до вимог Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій затвердженого рішенням Київської
міської ради від 09.02.2017 №817/1821 розроблено план заходів, спрямованих на реалізацію порушених в електронній петиції
питань.
План заходів (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_3922143.pdf)

()

2018-12-11 Заслуховування звітів щодо стану реалізації (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=13&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики
заслухано звіт щодо актуального стану реалізації електронної петиції.
Наразі Департаментом охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) спільно з Київським науково-методичним центром по охороні, реставрації та
використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій (КНМЦ) та структурним підрозділом КНМЦ –
Державним історико-архітектурним заповідником «Стародавній Київ» завершена комплексна робота щодо
наповнення наявною інформацією та архівними даними відповідних розділів програмного модуля
«Інформаційна база пам’яток культурної спадщини міста Києва» по 34 об’єктах культурної спадщини на
Андріївському узвозі у Подільському районі міста Києва. Продовжується планова робота щодо наповнення Бази
пам’яток інформацією/документацією по об’єктах, розташованих на вул. Сагайдачного.
Представлено план-графік роботи КНМЦ щодо наповнення Бази пам’яток на 2018 – І-ІІ квартал 2019 року.
Зазначено, що в разі виявлення/фіксації нестабільної роботи через програмні помилки Бази пам’яток або інші
причини, вказаний план-графік може коригуватись на терміни, необхідні для усунення таких перешкод.
Проінформовано про завершення чергового оновлення модернізованого програмного модулю Бази пам’яток та
його налаштування з урахуванням вимог технічного завдання «Модернізація інформаційно-аналітичної системи
«Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва».
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_9666000.pdf)

2019-02-27 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=13&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики
заслухано інформацію заступника голови Київської міської державної адміністрації відповідального за розробку
та реалізацію плану заходів, спрямованих на реалізацію питань, порушених у підтриманіц електронній петиції.
Черненко І.І. проінформувала, що Департаментом охорони
культурної спадщини виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) спільно з Київським
науково-методичним центром по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних
територій (далі - КНМЦ) та структурним підрозділом КНМЦ – Державним історико-архітектурним заповідником
«Стародавній Київ» (далі – ДІАЗ «Стародавній Київ») продовжується згідно з планом-графіком на 2019 рік

робота щодо наповнення єдиної інформаційної бази пам’яток культурної спадщини міста Києва (далі – База
пам’яток). До Бази пам’яток занесено усі - 3500 пам’яток міста Києва, але через технічні неполадки наявна
інформація на зазначені пам’ятки відображається у базі не повністю/не точно, оскільки база знаходиться в
тестовому режимі. Усунення таких неполадок потребує певного часу, що у свою чергу викликає необхідність
коригування плану-графіка. Заплановано завершити наповнення Бази пам’яток до кінця 2019 року.
Черненко І.І. зазначила, що робота по наповненню Бази пам’яток буде завершена до кінця 2019 року, з цією
метою проводяться спільні наради з комунальним підприємством «Головний інформаційно-обчислювальний
центр» (КП «ГІОЦ»), питання знаходиться на контролі у профільного заступника голови Київської міської
державної адміністрації Мондриївського В.М. Оперативна робота Департаменту охорони культурної
спадщини
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
відображається у Базі пам’яток, але на сьогоднішній день не є доступною для громадськості. Наразі з
Міністерством юстиції України опрацьовується питання щодо можливості перенесення до бази інформації про
власників пам’яток з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Запропонувала інформувати
Комісію та автора петиції Фінберга А.Л. про виконання плану-графіка наповнення єдиної інформаційної бази
пам’яток культурної спадщини міста Києва кожних два місяці, переглянути разом з автором петиції технічне
завдання Бази пам’яток.
За результатами звітування вирішено:
Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації):
- надати на адресу Комісії та автора петиції Фінберга А.Л. план-графік наповнення єдиної інформаційної бази
пам’яток культурної спадщини міста Києва;
- звітувати Комісії про виконання плану-графіка наповнення єдиної інформаційної бази пам’яток культурної
спадщини міста Києва кожні 2 місяці;
- доопрацювати разом з автором петиції Фінбергом А.Л. та комунальним підприємством «Головний
інформаційно-обчислювальний центр» технічне завдання єдиної інформаційної бази пам’яток культурної
спадщини міста Києва та за результатами проінформувати Комісію.

Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_7997776.pdf)
()

2016-03-17 Розгляд петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=13&chit=#a_ch_)

Постійна комісія Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики, спільно з
Управлінням збереження історичного середовища та охорони об’єктів культурної спадщини Департаменту
культури КМДА, Київським науково-методичним центром по охороні, реставрації та використанню пам’яток
історії, культури і заповідних територій та представниками громадських організацій, в межах своєї компетенції
та функціональної спрямованості надає висновки і рекомендації.
Деталі у вкладеному файлі:
Лист (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_1766443.pdf)

2017-10-11 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=13&chit=#a_ch_)

Під час чергового засідання постійної комісії Київської міської ради з питань культури 11 жовтня заслуховувався
звіт щодо стану реалізації успішної петиції, яка однією із перших після запуску сервісу електронних петиції
набрала на свою підтримку необхідний мінімум у десять тисяч підписів, а саме “Унеможливити знищення
історичних пам'яток в місті Києві”.
За результатом розгляду увалили:
1) інформацію щодо виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію питань, порушених у підтриманій
електронній петиції від 13.11.2015 №Б-29181 «Унеможливити знищення історичних пам’яток в місті Києві»,
взяти до відома.
2) органу охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) надати на адресу Комісії та автору петиції:
- перелік загальнодоступної інформації та інформації з обмеженим доступом (відповідно до законодавства про
публічну інформацію), яка має бути висвітлена в електронній базі пам’яток м. Києва в табличному вигляді
(протягом семи робочих днів);
- аналіз шляхів доведення пам’яток міста Києва до руйнації до 06.11.2017;

- інформацію про об’єкти культурної спадщини міста Києва комунальної форми власності, по яких охоронні
договори не укладені ( на адресу Комісії);
3) органу охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) щоквартально оприлюднювати звіти про діяльність інспекції органу охорони культурної
спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), зокрема на
офіційному сайті;
4)Комісії звернутися до профільного заступника голови Київської міської державної адміністрації щодо прискорення
питання про створення робочої групи щодо заборони установлення балконів та кондиціонерів на історичних будівлях.
Витяг з протоколу засідання ПК (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_5269988.docx)

2018-01-18 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=13&chit=#a_ch_)
Під час засідання постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики на виконання
плану заходів, спрямованих на реалізацію питань, порушених у підтриманій електронній петиції презентовано електронну базу
пам’яток міста Києва.
Комісією вирішено:
1) презентацію електронної бази пам’яток міста Києва на виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію питань,
порушених у підтриманій електронній петиції від 13.11.2015 №Б-29181 «Унеможливити знищення історичних пам’яток в місті
Києві» (автор Фінберг А.Л.) взяти до відома.
2) доручити органу охорони культурної спадщини м. Києва:
- опрацювати питання можливості доступу правоохоронних органів м. Києва до електронної бази пам’яток міста Києва на рівні
зареєстрованих користувачів;
- надати пропозиції щодо необхідності збільшення штатної чисельності органу охорони культурної спадщини м. Києва з метою
сталого наповнення електронної бази пам’яток міста Києва до кінця 2018 року.

Протокол (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_9100888.pdf)

2018-03-21 Заслуховування звіту поточного стану реалізації (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=13&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики
заслухано звіт поточного стану виконання електронної петиції.
Під час доповіді зазначалося, що наразі на виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію питань,
порушених у зазначеній підтриманій електронній петиції, опрацьовується структура майбутнього департаменту
охорони культурної спадщини КМДА, ведеться наповнення електронної бази пам’яток. Наразі до бази внесена
інформація по вулиці Андріївський узвіз, в процесі внесення інформація по вулиці Сагайдачного, вулицяхпам’ятках: Хрещатику, Костьольній і т. д. На сьогоднішній день до електронної бази внесено 25 об’єктів.
Озвучено пропозицію опрацювати питання збільшення штатних одиниць з профільним заступником голови
Київської міської державної адміністрації Резніковим О.Ю. та обговорити його на засіданні Колегії Київської
міської державної адміністрації 28.03.2018. Представники органу охорони культурної спадщини зобов’язалися
протягом 2 тижнів презентувати Комісії остаточні пропозиції до структури новоствореного органу та внести на
її розгляд проект рішення Київської міської ради щодо врегулювання питання розміщення балконів та
кондиціонерів на фасадах пам’яток до середини квітня цього року.
Наголошувалося, що Комісією та органом охорони культурної спадщини Київської міської державної
адміністрації проводиться спільна робота щодо напрацювань до законопроекту про внесення змін до
пам’яткоохоронного законодавства.
За результатом заслуховування звіту, вирішено:
1) зазначену інформацію взяти до відома;
2) органу охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації:
- надати на адресу Комісії інформацію щодо структури Київського науково-методичного центру по охороні,
реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій та Департаменту охорони
культурної спадщини, який створюється;
- вживати відповідних заходів щодо пришвидшення темпів наповнення електронної бази пам’яток міста Києва.
Витяг з протоколу (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_8666644.docx)

Номер 22

щодо знесенння малих архітектурних форм (МАФів) біля станцій метро та у підземних
переходах міста Києва (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=22&chit=#a_ch_)
Назва

Автор Семенов Андрій Олександрович

Заступник міського голови-секретар Київської міської ради Володимир Прокопів доручив (доручення від 19.01.2016 №08/КО
-344-(п)) постійній комісії Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків розглянути
електронну петицію в установленому порядку.
()

Хроніка подій
2018-04-25 Заслуховування звіту поточного стану реалізації (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=22&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики
заслухано звітування щодо реалізації підтриманої успішної петиції.
За результатом заслуховування вирішено доручити
Департаменту містобудування та архітектури,
Департаменту міського благоустрою один раз на два місяці надавати в постійну комісію Київської міської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики інформацію про хід виконання плану заходів по
електронній петиції
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_4811100.doc)

2018-07-11 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=22&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики
заслухано звіт поточного виконання електронної петиції. За результатами звіту вирішено:
1) інформацію Департаменту міського благоустрою прийняти до відома;
2) звіт про виконання Плану заходів по підтриманій електронній петиції направити заступнику міського голови секретарю Київської міської ради В.Прокопіву.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_2669999.pdf)
()

2016-02-23 Розгляд петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=22&chit=#a_ch_)
17.02.2016 року на виконання доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради Володимира
Прокопіва від 19.01.2016 №08/КО -344-(п) відбулося засідання постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.
На засідання було ухвалено:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Рекомендувати Київському міському голові надати відповідні доручення Департаменту містобудування та архітектури,
Департаменту економіки та інвестицій, Департаменту комунального майна міста Києва, Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища, Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, Департаменту транспортної
інфраструктури забезпечити виконання порушених питань відповідно до прийнятих Київською міською радою рішень від
04.09.2014 №62/62 та від 25.12.2014 №746/746.
3. Департаменту містобудування та архітектури передбачити при розробці детальних планів територій міста Києва, а також в
містобудівних умовах відповідну кількість торговельних площ, яку можна буде запропонувати підприємцям для перенесення
своєї діяльності.

Витяг з протоколу №6 засідання постійної комісії Київської міської від 17.02.2016
(https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_6274393.doc)
()

2018-07-24 Інформування відповідального виконавця (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=22&chit=#a_ch_)

Виконувач обов'язків директора Департаменту міського благоустрою Т.Панчій поінформував про стан реалізації
петиції.
Підпорядкованим Департаменту комунальним підприємством «Київблагоустрій» з початку 2018 року здійснено
демонтаж трьох торгівельних рядів у підземних переходах міста Києва та демонтовано (переміщено) один засіб
пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі у двадцятиметровій зоні біля входів/виходів зі станцій
метрополітену.
Крім того Департаментом підготовлено та надано КП «Київблагоустрій» доручення щодо демонтажу незаконно
розміщених ТС та МАФ у підземних пішохідних переходах семи районів міста.

лист відповідального виконавця (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_1000000.pdf)

()

2018-10-24 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=22&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики
заслухано звіт поточного виконання електронної петиції.
КП "Київблагоустрій" з початку 2018 року видано 205 приписів щодо незаконного розміщення МАФ біля станцій
метро та у підземних переходах, здійснено днмонтаж торговельних рядів у пяти підземних переходах та
частково здійснено демонтаж у 9 підземних переходах м. Києва, а також демонтовано (переміщено) 48 засобів
пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі у 20-ти метровй зоні біля вхожів/виходів зі станцій
метрополітену.
Складено 20 протоколів про адміністративне правопорушення щодо неналежного утримання підземних
пішохідних переходів за статтею 52 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Департаментом міського благоустрою підготовлено та надано КП "Київблагоустрій" доручення щодо
демонтажу незаконно розміщених тимчасових споруд та МАФ у підземних пішохідних переходах семи районів
м. Києва.
За результатами звіту вирішено направити листа Київському міському голові Кличку В.В. з проханням зняти з
контролю електронну петицію.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_9665553.pdf)

2017-04-13 План заходів (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=22&chit=#a_ch_)
Відповідно до вимог Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій затвердженого рішенням Київської
міської ради від 09.02.2017 №817/1821 розроблено план заходів, спрямованих на реалізацію порушених в електронній петиції
План заходів (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_8544333.pdf)
()

2017-10-18 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=22&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики
заслухано звіти виконання планів заходів з реалізації успішних петицій, які перебувають на контролі у комісії.
Стосовно петицій №22 «щодо знесенння малих архітектурних форм (МАФів) біля станцій метро та у підземних
переходах міста Києва» та №827 «Заборонити та викорінити торгівлю у підземних переходах, метрополітені,
зупинках громадського транспорту» головуючий на засіданні повідомив, що комісією неодноразово
направлялися звернення до відповідального структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА) з метою прискорення розробки та затвердження планів заходів. Відтак, на сьогодні план заходів,
спрямованих на реалізацію порушених питань у петиції №22 поданий на підпис Київському міському голові, а
план заходів, спрямованих на реалізацію порушених питань у петиції №827 ще досі в розробці.
«За інформацією Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА) з початку року в двадцяти-метровій зоні від метро було демонтовано 22
об’єкти, в підземних переходах – 4, в метрополітені – 23. Наразі 52 споруди розміщені в двадцяти-метровій зоні
від метро, власникам яких винесено припис щодо усунення порушення правил благоустрою», - повідомив
головуючий на засіданні.
* Додатково: за інформацією прес-служби комунального підприємства «Київблагоустрій», з початку року у
Києві демонтовано 605 незаконних комерційних тимчасових споруд.
Оскільки, на засіданні не були присутніми представники структурних підрозділів, відповідальні за реалізацію
петиції, комісією вирішено підготувати та направити заступнику міського голови – секретарю Київської міської
ради інформацію щодо ходу виконання петицій, а також повідомити про відсутність на засіданні доповідачів із
цього питання.
Витяг з протоколу засідання ПК (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_8000044.pdf)

2018-01-31 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=22&chit=#a_ch_)

31.01.2018 року на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики розглядалося питання заслуховування звіту про стан виконання плану заходів,
спрямованих на реалізацію електронної петиції. За результатами розгляду, комісією ВИРІШЕНО:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Звернутися до Київського міського голови В.Кличка з проханням доручити профільному заступнику голови
Київської міської державної адміністрації напрацювати чіткий план- графік заходів щодо виконання питань
порушених в петиціях щодо знесення малих архітектурних форм (МАФів) біля станцій метро та у підземних
переходах міста Києва від 02.11.2015 № 22, а також про заборону та викорінення торгівлі у підземних
переходах, метрополітені, зупинках громадського транспорту від 21.11.2015 № 827 для розгляду на засіданні
постійної комісії Київради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики і прийняття виваженого
рішення.
Витяг з протоколу (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_0222200.pdf)

Номер 376

Визнати долину русла річки Либідь зоною екологічного лиха та розпочати вживання
невідкладних заходів із відновлення екосистеми річки Либідь та навколишьої території!
(https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=376&chit=#a_ch_)
Назва

Автор Пузань Антон Вікторович
Заступник міського голови-секретар Київської міської ради Володимир Прокопів доручив Постійній комісії Київради з питань
екологічної політики розглянути електронну петицію в установленому порядку.

Хроніка подій
2016-02-12 Розгляд (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=376&chit=#a_ch_)
3.02.16 року на виконання доручення заступника міського голови-секретаря Київради Прокопіва В.В. від 21.01.2016
№08КО-425(п) відбулося засідання профільної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики.
На засідання було ухвалено:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Звернутися до Департаменту транспортної інфраструктури та КК «Київавтодор» з рекомендацією щодо внесення змін
до Переліку місць для тимчасового накопичення снігу у осінньо-зимовий період 2015-2016 рр., затвердженого
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 29.10.2015 № 1062, в частині перенесення майданчиків,
розташованих на вул. Байковій (біля залізничного мосту) у Шевченківському районі м. Києва та на вул. СаперноСлобідській у Голосіївському районі м. Києва з території прибережної захисної смуги р. Либідь, а також забезпечити
демонтаж споруд (будинки для персоналу, шлагбауми, ворота тощо) на зазначеній території.
Рекомендувати КК «Київавтодор» вжити заходів для здійснення інвентаризації несанкціонованих підключень до
системи ливневої каналізації вздовж водотоку р. Либідь.
Створити робочу групу у складі депутатів постійної комісії Київради з питань екологічної політики (за згодою) та з
залученням фахівців управління екології та природних ресурсів Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища, КП «Плесо», Державної екологічної інспекції у м. Києві для перевірки автомийок, СТО та
гаражних кооперативів, що розташовані вздовж водотоку р. Либідь, в частині дотримання правил скиду господарськопобутових стічних вод.
Ініціювати розроблення цільової програми з благоустрою та екологічного оздоровлення басейну річки Либідь.
Звернутися до Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» щодо забезпечення належного
благоустрою частини природного русла р. Либідь від виходу із закритого каналізаційного колектору по вул. СаперноСлобідській до Столичного шосе, оскільки рішенням Київради від 28.12.2004 № 1061/2471 «Про доповнення до переліку
природних об’єктів, які оголошуються заказниками та пам’ятками природи місцевого значення» заклад визнано
власником комплексної пам’ятки природи місцевого значення «Природне русло р. Либідь» як єдиного фрагменту
природного русла річки.
Звернутися до постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції,
реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної
інфраструктури міста Києва з пропозицією організувати інвестиційний конкурс щодо впровадження проекту ревіталізації
річки Либідь.

http://kmr.gov.ua/uk/comisii/24/protokol (http://kmr.gov.ua/uk/comisii/24/protokol) протокол засідання постійної комісії Київради з
питань екологічної політики №2 від 03.02.2016

2018-07-24 Інформування відповідального заступника (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=376&chit=#a_ch_)

Надання інформації щодо актуального стану виконання від відповідального заступника голови Київської міської
державної адміністрації:

На виконання окремого доручення Київського міського голови В. Кличка від 01.03.2017 № 3766 та розділу VI
Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 09.02.2017 № 817/1821 (далі - Положення), фахівцями Управління екології та природних ресурсів
Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища здійснено підготовку пропозицій
до плану заходів, спрямованих на реалізацію питання, порушених в електронній петиції від 05.11.2016 № 376
«Про визнання долини русла річки Либідь зоною екологічного лиха та вжиття невідкладних заходів щодо
відновлення її екосистеми та прилеглої території».
З листом Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища від 29.03.2017 № 0643425 зазначені пропозиції направлено заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. для підпису та подальшої передачі на затвердження Київському міському голові.
Відповідно до пункту 6.3 Положення копія затвердженого плану заходів не пізніше наступного дня
направляється до постійних комісій Київської міської ради, які за дорученням Київського міського голови
здійснюватимуть контроль за опрацюванням порушених в електронній петиції питань, а також до секретаріату
Київської міської ради
Керуючись зазначеним, Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища з листом
від 21.06.2017 № 064-6639 звернувся до Київської міської ради з проханням надати інформацію стосовно
затвердження зазначеного плану заходів та наявність відповідних доручень Київського міського голови
стосовно його виконання.
Відповідно до доручення заступника Київського міського голови – секретаря Київської міської ради В. Прокопіва
від 03.07.2017 № 3766/22 зазначений лист Департаменту направлено для подальшого опрацювання до
Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища.
Разом з тим інформація щодо затвердження плану заходів, спрямованих на вирішення питання, порушеного в
електронній петиції від 05.11.2016 № 376, а також відповідні доручення щодо подальших дій до Департаменту
міського благоустрою та збереження природного середовища та Управління екології та природних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не надходили, що
унеможливлює реалізацію плану та звітування про вжиті заходи.
лист відповідального заступника голови КМДА (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_6444444.pdf)

2018-09-12 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=376&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики заслухано звіт заступника
голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва П.О. про результати заходів, вжитих відповідно до
плану дій, спрямованих на реалізацію електронної петиції.
За результатом заслуховування звіту, вирішено звернутись до Державної екологічної інспекції у м. Києві з
проханням провести перевірку користувачів земельних ділянок, які провадять свою діяльність в межах
прибережних захисних смуги річки Либідь в місті Києві, на предмет дотримання норм екологічного
законодавства, а саме: законність приєднання вводу користувачів до комунального водопроводу (врізка), а не
до русла річки Либідь.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_1088822.pdf)
()

2017-03-29 План заходів (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=376&chit=#a_ch_)
Відповідно до вимог Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій затвердженого рішенням Київської
міської ради від 09.02.2017 №817/1821 розроблено план заходів, спрямованих на реалізацію порушених в електронній петиції
План заходів (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_1337759.pdf)

2019-02-27 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=376&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики заслухано звіт заступника
голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва П.О. про стан виконання плану заходів ,
спрямованих на реалізацію електронної петиції.
За результатом заслуховування звіту, вирішено доручити Мальованому А. М., начальнику Управління екології
та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
взяти під особистий контроль питання щодо реконструкції та очищення русла річки Либідь. Також вирішено
звернутися до Головного управління Національної поліції України у м. Києві з проханням внести територію
відкритого русла річки Либідь до планів регулярного патрулювання та звернутись до постійної комісії Київської
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку з проханням посприяти у вирішенні питання
виділення фінансування для освітлення території відкритого русла річки Либідь.

Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_2600888.pdf)

2017-09-06 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=376&chit=#a_ch_)

06 вересня 2017 року під час засідання постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики
заслухано звіт актуального стану реалізації петиції. За результатами вирішено:
1. Взяти до відома інформацію Департаменту транспортної інфраструктури, КК «Київавтодор», Департаменту

земельних ресурсів, управління екології та природних ресурсів Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища, Департаменту економіки та інвестицій про результати заходів,
вжитих відповідно до плану дій, спрямованих на реалізацію електронної петиції №376 щодо визнання
долини русла річки Либідь зоною екологічного лиха та розпочати вживання невідкладних заходів з
відновлення екосистеми річки Либідь та навколишньої території.
2. Рекомендувати КК «Київавтодор» спільно з Департаментом земельних ресурсів, Департаментом
транспорту та Департаментом міського благоустрою та збереження природного середовища створити
робочу групу з вирішення питання пошуку альтернативної земельної ділянки для скидання снігу з метою
перенесення майданчику для снігоскидання з ділянки на вул. Байковій та у місячний термін надати
висновки робочої групи на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики.
3. Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів та Департаменту міського благоустрою у місячний
термін надати висновок про результати обстеження берегів р. Либідь на предмет дотримання режиму
господарської діяльності, встановленого в межах прибережних захисних смуг річки Либідь.
Витяг з протоколу засідання ПК (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_0704865.pdf)

2017-12-13 Звітування на комісії стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=376&chit=#a_ch_)

13 грудня на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики заслуховувався
звіт актуального стану виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію порушених в електронній петиції
питань, а саме №376 «Визнати долину русла річки Либідь зоною екологічного лиха та розпочати
вживання невідкладних заходів із відновлення екосистеми річки Либідь та навколишньої території!»
(автор Пузань Антон).
Щодо стану реалізації петицій доповідав заступник директора Департаменту міського благоустрою та
збереження міського середовища КМДА - начальник управління екології та природних ресурсів Мальований
Андрій Миколайович.
Від команди автора петиції №376 на засіданні була присутня Катерина Чумак, яка взяла участь в обговорення.
Для реалізації петиції №376 постійно здійснюються поточні роботи щодо очищення річки Либідь. Наразі триває
розробка техніко-економічного обґрунтування для вирішення питання глобальної реконструкції річки. До кінця
року заплановано подати зазначений проект ТЕО в установленому порядку.
За результатом обговорення, комісією вирішено взяти до відома інформацію щодо актуального стану
реалізації петицій, а також звернутися до заступника голови КМДА Пантелєєва П.О. щодо надання копії
затвердженого плану заходів стосовно виконання петиції, а також звернутися до Київського міського голови
щодо виключення зі списку місць для зберігання снігу, місце по вул. Байковій, яке межує з річкою Либідь та
додатково спричинює забруднення.
Деталі розгляду в записі онлайн-трансляції засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики: (https://www.youtube.com/watch?v=iHvFg4FYOy0)
()

2018-02-14 Заслуховування звіту поточного стану реалізації пе (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=376&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики заслухано звіт щодо
актуального стану реалізації петиції. За результатом розгляду вирішено:
1. Взяти до відома інформацію виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) про результати заходів, вжитих відповідно до плану дій, спрямованих на реалізацію
електронної петиції №376 щодо визнання долини русла річки Либідь зоною екологічного лиха та розпочати
вживання невідкладних заходів з відновлення екосистеми річки Либідь та навколишньої території;
2. Звернутись до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) з проханням винайти земельну ділянку для тимчасового і безпечного
накопичення снігу в центральній частині міста Києва.
Витяг з протоколу (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_1993333.pdf)

Номер 517

Зробити Київ дружнім та безбар’єрним для всіх категорій громадян
(https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=517&chit=#a_ch_)
Назва

Автор Вікторія Онищенко
Заступник міського голови-секретарь Київської міської ради В. Прокопів доручив (доручення № 08/КО-13099(п) від 30.12.2015)
постійній комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту та постійній комісії Київради з питань
містобудування та землекористування розглянути електронну петицію в установленному порядку.
()

Хроніка подій
2018-07-24 Інформування відповідального виконавця (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=517&chit=#a_ch_)

Директор Департаменту соціальної політики Ю.Крикунов поінформував про стан реалізації петиції.
На виконання Плану заходів, на пленарному засіданні сесії Київської міської ради 22.06.2017 прийнято рішення
№ 618/2780 «Про розробку Міської комплексної цільової програми «Київ без бар`єрів», яким визнано за
необхідне розробити Міську комплексну цільову програму «Київ без бар`єрів».
На теперішній час проект Програми пройшов погодження міським Комітетом доступності осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури та
Постійною комісією Київради з питань охорони здоров’я та соціального захисту. За результатами розгляду
Постійною комісією Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку проект зазначеної
Програми було направлено на подальший розгляд до профільних департаментів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій.
Відповідно до наданих пропозицій та зауважень проект Програми знаходиться на доопрацюванні.
Лист відповідального виконавця (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_5322222.pdf)

2016-03-03 Розгляд петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=517&chit=#a_ch_)
24.02.2016 року на виконання доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради Прокопіва В. від
30.12.2015 № 08/КО-13099(п) відбулося засідання постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та
соціального захисту.
На засіданні було ухвалено:
1. Розгляд електронної петиції "Зробити Київ дружнім та безбар'єрним для всіх категорій громадян" відкласти.
2. Створити робочу групу щодо розгляду електронної петиції "Зробити Київ дружнім та безбар'єрним для всіх категорій
громадян" щодо проведення реконструкції та обладнання будівель пандусами та з'їздами для маломобільних верств населення
у складі:
- Гелевея О.І. – голова постійної комісії;
- Крикунова Ю.В. – заступник голови постійної комісії;
- Лобан Ю.М. – секретар постійної комісії;
- Пабата О.В. – член постійної комісії, голова робочої групи
-представника Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації);
-представника Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації);
-представника Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації);
-представника Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації);
-представника Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
- представників громадських організацій.
3. Надати протокольне доручення Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та районним в місті Києві державним адміністраціям надати інформацію про стан
виконання рішення Київської міської ради № 625/1489 від 11 червня 2015 року "Про забезпечення обов’язкового обладнання
пандусами об’єктів соціальної інфраструктури обслуговування населення м. Києва".

4. Звернутись до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради, Департаменту
містобудування та архітектури м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департаменту будівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо надання
кандидатур для включення їх до складу робочої групи.
5. Доручити робочій групі за результатами опрацювання питання надати у комісію висновки та пропозиції
Витяг з протоколу №9 (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_8724908.pdf)

2018-10-19 Звітування відповідального виконавця (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=517&chit=#a_ch_)

Звітування щодо актуального стану виконання від відповідального виконавця заступника голови Київської
міської державної адміністрації В. Мондриївського:
На теперішній час проект Програми пройшов погодження міським Комітетом доступності осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури та
постійною комісією Київради з питань охорони здоров’я та соціального захисту.
За результатами розгляду постійною комісією Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку
проект зазначеної Програми потребував доопрацювання.
14.09.2018 доопрацьований проект Програми направлено до Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі ‒ Департамент фінансів) та
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) (далі – Департамент економіки та інвестицій) для розгляду та проведення експертизи
відповідності вимогам Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті
Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589, та надання відповідного
висновку.
На сьогодні проект Програми відповідає всім формальним вимогам порядку розроблення міських цільових
програм та опрацьовуються зауваження Департаменту фінансів.
лист відповідального заступника голови КМДА (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_7000999.pdf)

()

2018-11-05 Інформування відповідального виконавця (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=517&chit=#a_ch_)

Директор Департаменту соціальної політики Ю.Крикунов поінформував про стан реалізації петиції.
Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та Комунальною науково-дослідною установою «Науково-дослідний інститут соціальноекономічного розвитку міста» розроблено проект Міської комплексної цільової програми «Київ без бар`єрів»
(далі-Програма).
Проект Програми 23.10.2018 пройшов погодження Департаментом фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 25.10.2018 погоджений Департаментом економіки та
інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
На сьогоднішній день доопрацьований проект Програми в установленому порядку проходить процедуру
погодження, відповідно до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 08.10.2013 № 1810 у заінтересованих структурних підрозділах виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
лист відповідального виконавця (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_3555554.pdf)

2018-12-18 Інформування щодо стану виконання петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=517&chit=#a_ch_)

На пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили міську цільову програму «Київ без
бар’єрів". Назустріч киянам» на 2019–2021 роки. За програму проголосували 63 депутати.
«Київ – європейська столиця. Як будь-яке розвинене місто ми маємо приділяти значну увагу громадянам, які
потребують особливої допомоги. Ключові засади програми «Київ без бар’єрів» – впровадження у нашому місті
принципів універсального дизайну у формуванні міського простору, підвищення рівня доступності усіх
елементів міської інфраструктури для маломобільних груп населення, розробка та впровадження міських
стандартів адаптації об’єктів до потреб осіб із інвалідністю, поліпшення їх інформаційного, комунікативного і
освітнього супроводу та права на працю», – наголосив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

У свою чергу, директор Департаменту соціальної політики Юрій Крикунов додав, що програма передбачатиме,
серед іншого, обладнання (дообладнання) житлових будівель пандусами, обладнання існуючих об’єктів
дорожньо-транспортної інфраструктури, вулично-дорожньої мережі спеціальними та допоміжними засобами,
обладнання пішохідних переходів пониженими бордюрами, облаштування спеціальних місць для паркування
транспортних засобів осіб з інвалідністю, облаштування регульованих переходів напрямними огородженнями
та спеціальними звуковими світлофорами для створення безпечних умов руху людей із вадами зору, збільшення
на автобусних маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для
перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп тощо. Фінансування програми на 2019–2021 роки
визначено на рівні 446,8 млн грн.
()

2019-02-05 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=517&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування вирішено перенести розгляд зазначеного питання про заслуховування звіту заступника
голови Київської міської державної адміністрації Мондриївського В.М. про стан виконання плану заходів,
спрямованих на реалізацію питань, порушених в електронній петиції на чергове засідання у зв`язку із
відсутністю доповідача.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_7044888.pdf)

2016-01-26 Розгляд петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=517&chit=#a_ch_)

26.01.2016 року на виконання доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації від
30.12.2015 №08/КО-13099(п) (001-01) петицію було розглянуто на засіданні постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.
За результатом розгляду вирішено:
1. Підтримати петицію;
2. Направити петицію на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та

соціального захисту, як профільної комісії;
3. Звернутися до Київського міського голови з пропозицією щодо оновлення складу міського комітету

доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженернотранспортної інфраструктур.
Витяг з протоколу засідання ПК (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_6477664.pdf)

2019-01-30 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=517&chit=#a_ch_)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту вирішено перенести
розгляд питання щодо стану виконання Міської комплексної цільової програми «Київ без бар’єрів» на 2018-2021 роки;
електронна петиція № 517 на чергове засідання.
Протокол засідання (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_6322200.pdf)

2016-06-30 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=517&chit=#a_ch_)

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про
затвердження змін до складу міського комітету доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення
до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури» від 30 червня 2016 року № 478 відновлено
діяльність міського комітету доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, який було створено у 2010 році.
Розпорядження КМДА (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_1375931.PDF)

2019-02-13 Звітування щодо стану реалізації петиції. (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=517&chit=#a_ch_)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту заслуховували звіт
заступника голови Київської міської державної адміністрації, директора Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та автора петиції, щодо стану виконання Міської комплексної
цільової програми «Київ без бар’єрів» на 2018-2021 роки; електронна петиція № 517.
протокол засідання (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_7644333.pdf)

2017-09-01 План заходів (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=517&chit=#a_ch_)

Відповідно до вимог Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій затвердженого
рішенням Київської міської ради від 09.02.2017 №817/1821 розроблено план заходів, спрямованих на реалізацію
порушених в електронній петиції
План заходів (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_2087098.pdf)

2017-09-19 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=517&chit=#a_ch_)

19 вересня на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування заслуховувалися звіти щодо реалізації таких петицій:
№517 «Зробити Київ дружнім та безбар’єрним для всіх категорій громадян», автор Онищенко Вікторія.
Відповідальний заступник міського голови Поворозник М.Ю., відповідальний структурний підрозділ Департамент соціальної політики
№713 «Ландшафтний природний парк замість забудови південних Осокорків», автор Петелицький
Михайло Миколайович. Відповідальні заступники міського голови Пантелеєв П.О. та Спасибко О.В.
№1749 «Введення мораторію на забудову території, прилеглої до меж національного парку
Голосіївський», автор Юренєв Микита Дмитрович. Відповідальний заступник міського голови Спасибко О.В.,
відповідальний структурний підрозділ - Департамент містобудування та архітектури
№2251 «Зупинити будівництво в парку «Юність» на Борщагівці», автор Тищенко Віра Михайлівна.
Відповідальний заступник міського голови Спасибко О.В., відповідальний структурний підрозділ - Департамент
містобудування та архітектури
№ 4179 «Немедленно остановить строительство ТРЦ на кругу станции метро (Героев Днепра)», автор
Касьяненко Павло. Відповідальний заступник міського голови Спасибко О.В., відповідальний структурний
підрозділ - Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва
№ 5174 «Повернути історичний вигляд Андріївському узвозу, який є загальним спадком всього
Українського народу. Знести новый фасад театру, та зобов`язати поверти іторичний вигляд
будинку.», автор Назаренко Віктор Григорович. Відповідальний заступник міського голови Спасибко О.В.,
відповідальний структурний підрозділ - Департамент містобудування та архітектури
№5194 «Зняти з розгляду проект «Детального плану території комплексної реконструкції житлового
масиву Святошин-2 м. Києва». Зберегти 40 га унікальних святошинських лісів для Києва і не дати їх знищити,
не дозволити незаконних забудов Святошина.», автор Ступа Олег Олегович. Відповідальний заступник міського
голови Спасибко О.В., відповідальний структурний підрозділ - Департамент містобудування та архітектури.
Витяг з протоколу засідання ПК (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_2433665.pdf)

2017-09-20 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=517&chit=#a_ch_)

20 вересня під час засідання постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального
захисту було розглянуто лист заступника голови Київської міської державної адміністрації Поворозника М.Ю.
щодо планів заходів, спрямованих на реалізацію електронних петицій №517 «Зроби Київ дружнім та
безбар’єрним для всіх категорій громадян» та №560 «Щодо освітлення пішохідних переходів по місту Києву в
нічний час.
Витяг з протоколу засідання ПК (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_5766448.pdf)

2017-12-12 Звітування на комісії стану виконання петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=517&chit=#a_ch_)

12 грудня на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування заслуховувася звіт актуального стану виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію
порушених в електронній петиції питань.
Доповідала заступник директора Департаменту соціальної політики КМДА Людмила Черкашина.
Відповідно до затвердженого плану заходів, спрямованих на реалізацію порушених у петиції питань протягом
грудня 2017 – січня 2018 року доручено затвердження Міської комплексної цільової програми «Київ без
бар'єрів».
Комітетом доступності розроблено зазначену програму, та заплановано 20 грудня в установленому порядку
надати профільним постійним комісіям для розгляду.
За результатом розгляду, комісією вирішено взяти до відома звіт Департаменту соціальної політики щодо
актуального стану виконання петиції.
Деталі розгляду в записі онлайн-трансляції засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування. (https://www.youtube.com/watch?v=ZrCqpTQmFjU)

Витяг з протоколу (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_3776666.pdf)

Номер 544

ЗА прискорення будівництва нового муніципального притулку у Києві.
(https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=544&chit=#a_ch_)
Назва

Автор Луцюк Людмила Олександрівна
Заступник міського голови - секретар Київської міської ради Володимир Прокопів доручив Постійній комісії Київради з питань
житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу та Постійній комісії Київради з питань екологічної
політики розглянути електронну петицію в установленому порядку.

Хроніка подій
2016-02-12 Розгляд (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=544&chit=#a_ch_)
3.02.16 року на виконання доручення заступника міського голови-секретаря Київради Прокопіва В.В. від 15.01.16 № 08584
відбулося засідання профільної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики.
На засідання було ухвалено:
1.

Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища з рекомендацією
прискорити виконання робіт з будівництва нового муніципального притулку для тварин по вул. Автопарковій у
Дарницькому районі м. Києва.
2.
Звернутися до Міністерства екології та природних ресурсів України з проханням здійснити фінансування проекту
будівництва нового притулку для тварин по вул. Автопарковій у Дарницькому районі м. Києва за рахунок коштів
державного бюджету України.
3.
Звернутися Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації з проханням провести громадські слухання щодо
будівництва нового муніципального притулку для тварин по вул. Автопарковій у Дарницькому районі м. Києва з метою
запобігання можливої соціальної напруги у зв’язку з будівництвом притулку для тварин у зоні житлової забудови
http://kmr.gov.ua/uk/comisii/24/protokol (http://kmr.gov.ua/uk/comisii/24/protokol) протокол засідання постійної комісії Київради з
питань екологічної політики №2 від 03.02.2016

()

2018-07-24 Інформування відповідального виконавця (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=544&chit=#a_ch_)

Виконувач обов'язків директора Департаменту міського благоустрою Т.Панчій поінформував про стан реалізації
петиції.
Згідно проведеної процедури торгів з ТОВ «Фін-Інвест Груп» було укладено договір №07-03-2018-01 на
виготовлення проектної документації на будівництво об’єкта «Будівництво «Центру захисту тварин» на вулиці
Автопарковій у Дарницькому районі. Коригування.» – стадія «П» (далі - Договір).
Згідно з умовами Договору ТОВ «Фін-Інвест Груп» здійснено попередню оплату у розмірі 10% вартості робіт –
99825,15 грн.
Враховуючи звернення ТОВ «ФІН – ІНВЕСТ ГРУП» від 25.04.2018 № 8 та від 24.05.2018 № 14, щодо обставин, які
виникали під час виконання робіт, Додатковими угодами від 27.04.2018 № 2 та від 30.05.2018 № 3 двічі
продовжували термін дії Договору. Згідно з Додатковою угодою № 3 - кінцевий термін виконання робіт
встановлено 29.06.2018.
За час продовження Договірних відносин КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», не отримуючи
ніяких підтверджуючих документів щодо здійснення етапів виконання робіт, направив ТОВ «ФІН – ІНВЕСТ ГРУП»
Претензію від 18.06.2018 № 243-794 з вимогою повідомити про хід виконання проектних робіт, надавши
інформацію щодо готовності проектної документації (претензія залишилась без відповіді).
Станом на 16.07.2018, згідно з Частиною 1 ст. 15 та статті 16 Цивільного кодексу України, КП «Київська міська
лікарня ветеринарної медицини» здійснюються всі заходи щодо повернення попередньої оплати в сумі 99
825,15 грн. в судовому порядку, а саме:
- на адресу ТОВ «ФІН – ІНВЕСТ ГРУП» була направлена вимога від 26.06.2018 № 243-827 про повернення авансу
(попередньої оплати) та відсотків за користування цими коштами;
- 05.07.2018 року листом за № 243-839 було подано заяву до Господарського суду м. Києва про видачу судового
наказу на стягнення з ТОВ «ФІН – ІНВЕСТ ГРУП» попередньо оплачених коштів та суми процентів за
користування цими коштами (вхідний номер від 05.07.2018 року);
- листом від 02.07.2018 № 243-830 в Подільське управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві (вхідний №
7425 від 02.07.18) направлено заяву (повідомлення) про кримінальне правопорушення за ч.3 ст.190 КК
України(за місцем реєстрації КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»);

- також направлені заяви (повідомлення) про кримінальне правопорушення за ч.3 ст.190 КК України до
Печерського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві (лист від 02.07.2018 № 243-831) та Лубенського
відділу ГУ Національної поліції в Полтавській області (лист від 02.07.2018 №243-832), за місцезнаходженням ТОВ
«ФІН – ІНВЕСТ ГРУП» та адресою його засновника Кондрат О. Б.
Після закінчення дії існуючого Договору, паралельно з претензійно-позовною роботою, Підприємство готує
тендерну документацію на проведення нової тендерної процедури на виконання робіт з виготовлення
проектної документації на будівництво об’єкта «Будівництво «Центру захисту тварин» на вулиці Автопарковій у
Дарницькому районі. Коригування.» – стадія «П» та стадії «Р».
лист відповідального виконавця (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_0000004.pdf)

()

2018-09-12 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=544&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики заслухано звіт заступника
голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва П.О. про результати заходів, вжитих відповідно до
плану дій, спрямованих на реалізацію електронної петиції
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_4666660.pdf)
()

2017-04-11 План заходів (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=544&chit=#a_ch_)
Відповідно до вимог Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій затвердженого рішенням Київської
міської ради від 09.02.2017 №817/1821 розроблено план заходів, спрямованих на реалізацію порушених в електронній петиції
План заходів (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_1764882.doc)

2019-03-13 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=544&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики заслухано звіт заступника
голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва П.О. про стан виконання плану заходів,
спрямованих на реалізацію електронної петиції.
За результатом звітування вирішено:
1) звернутися до Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) з проханням вжити заходи для прискорення будівництва Центру захисту
тварин;
2) звернутися до Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) з проханням організувати конкурс на зайняття вакантної посади директора
комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини".
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_6882225.pdf)

2019-03-13 Розгляд петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=544&chit=#a_ch_)
13.03.2019 петицію розглянуто на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики. За
результатами розгляду вирішено:
1. Взяти до відома інформацію, оголошену на засіданні постійної комісії.
2. Звернутись до Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) з проханням вжити заходи для прискорення будівництва Центру захисту тварин.
3. Звернутись до Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) з проханням організувати конкурс на зайняття вакантної посади директора комунального підприємства «Київська
міська лікарня ветеринарної медицини».

Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_4600088.pdf)

2017-09-06 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=544&chit=#a_ch_)

06 вересня 2017 року під час засідання постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики
заслухано звіт актуального стану реалізації петиції. За результатами вирішено:

Взяти до відома інформацію Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища про
результати заходів, вжитих відповідно до плану дій, спрямованих на реалізацію електронної петиції №544 щодо
прискорення будівництва нового муніципального притулку для тварин у м. Києві.
Витяг з протоколу засідання ПК (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_4033225.pdf)

2017-12-13 Звітування на комісії стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=544&chit=#a_ch_)

13 грудня на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики заслуховувався
звіт актуального стану виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію порушених в електронній петиції
питань, а саме №544 «ЗА прискорення будівництва нового муніципального притулку у Києві» (автор
Луцюк Людмила).
Щодо стану реалізації петицій доповідав заступник директора Департаменту міського благоустрою та
збереження міського середовища КМДА - начальник управління екології та природних ресурсів Мальований
Андрій Миколайович.
Для реалізації петиції №544 наразі здійснюються всі необхідні заходи – проведення процедур закупівель,
визначення підрядника – необхідні для будівництва муніципального притулку для тварин на вул. Автопарковій.
Технічне завдання вже погоджено із заступником голови КМДА і на 2018 рік подано пропозицію щодо
закладення в бюджет 2018 необхідних коштів для початку будівництва зазначеного притулку.
За результатом обговорення, комісією вирішено взяти до відома інформацію щодо актуального стану
реалізації петицій.
Деталі розгляду в записі онлайн-трансляції засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики (https://www.youtube.com/watch?v=iHvFg4FYOy0)
()

2018-02-28 Звітування щодо актуального стану реалізації петиц (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=544&chit=#a_ch_)

28.02.2018, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики заслухано звіт
щодо актуального стану реалізації петиції. За результатом розгляду вирішено:
1. Звернутись до Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) з проханням підготувати та надати до постійної комісії
Київської міської ради з питань екологічної політики інформацію щодо практичного застосування положень,
передбачених рішенням Київської міської ради від 22.06.2017 № 615/2777 «Про деякі питання безпритульних
котів у місті Києві», комунальними підприємствами по обслуговуванню житлового фонду в місті Києві;
2. Звернутись до заступника голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва П.О. та наголосити на
обов’язковості відвідування засідань постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики з
метою заслуховування звітів про результати заходів, вжитих відповідно до плану дій, спрямованих на
реалізацію електронних петицій;
3. Звернутись до заступника голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва П.О. з проханням
надати інформацію та демонстраційний матеріал по проекту будівництва нового муніципального притулку у
Києві;
4. Звернутись до КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» з проханням відвідати чергове засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики з метою заслуховування інформації щодо
стану реалізації проекту будівництва нового муніципального притулку у Києві.
Витяг з протоколу (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_6888111.pdf)

Номер 560

Сделать яркие освещения пешеходных переходов в темное время суток
(https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=560&chit=#a_ch_)
Назва

Автор Головченко Ігор Анатолійович
Профільна комісія Київської міської ради на своєму засіданні підтримала петицію з урахуванням зауважень та пропозицій
Департаменту транспортної інфраструктури та Департаменту містобудування та архитектури Київської міської державної
адміністрації.
На виконання доручення заступника міського голови – секретаря Київради від 04.12 2015 № 08/КО 11940 щодо розгляду петиції
про освітлення пішохідних переходів по місту Києву в нічний час відбулося засідання профільної комісії Київської міської ради з
питань транспорту, зв'язку та реклами. На засідання було ухвалено:
1. Рекомендувати Департаменту транспортної інфраструктури зробити перелік адрес по яких необхідно виконати роботи з
освітлення пішохідних переходів, поквартальний графік рівномірного виконання робіт до кінця року в межах наявного
фінансування на 2016 рік, в сумі 20 млн. грн. та розмістити цю інформацію на сайті Київської міської державної

адміністрації і Київської міської ради.
2. Рекомендувати Департаменту транспортної інфраструктури в рамках коригування бюджету поточного року (з огляду на
те, що це суспільна потреба) переглянути можливість додаткового фінансування на ці заходи та про прийняті рішення
поінформувати автора петиції і апарат КМДА.
3. Рекомендувати Департаменту транспортної інфраструктури у грудні 2016 року прозвітувати перед громадськістю та
Київською міською радою щодо результатів фінансування та обсяг виконання зазначених робіт в 2016 році.
Протокол засідання ПК з питань транспорту, зв'язку та реклами від 21.01.2016 (http://kmr.gov.ua/uk/comisii/25/protokol)

Хроніка подій
2018-05-21 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=560&chit=#a_ch_)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв;язку та реклами заслухано звіт поточного
виконання електронної петиції. Ухвалено:
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 надати на розгляд постійної комісії пропозиції щодо коригування
бюджету м. Києва на 2018 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».
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_6887771.pdf)

2018-10-19 Інформування відповідального заступника (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=560&chit=#a_ch_)

Надання інформації щодо актуального стану виконання від відповідального заступника голови Київської міської
державної адміністрації:
освітлення пішохідних переходів по місту Києву в нічний час реалізується в складі двох розпоряджень
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на замовлення КП
"Київміськсвітло":
1) Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
10.10.2017 № 1263 " Про будівництво мереж сенсорного освітлення на наземних пішохідних переходах міста
Києва" пішохідних пепеходах.
В межах капітальних видатків на 2018 рік, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м.
Києва на 2018-2020 роки, для підприємства передбачено 2 400,0 тис. грн. Будівельні роботи заплановано
завершити до кінця поточного року.
Наразі визначено генеральну підрядну організацію, триває процес підписання відповідних договорів.
2) Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15
липня 2016 року № 570 "Про проектування і будівництво мереж зовнішнього освітлення на наземних пішохідних
переходах міста Києвата їх облаштування технічними засобами організації дорожнього руху" затверджено
перелік пішохідних переходів на яких небхідно виконати передбачені Розпорядженням будівельні роботи (265
шт).
В разі виділення додаткового фінансування відповідні роботи будуть продовжуватися.
лист відповідального заступника голови КМДА (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_2544444.pdf)

2018-10-24 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=560&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв;язку та реклами заслухано
інформацію про стан виконання планів заходів, спрямованих на реалізацію порушених в електронних петиціях
питань, із запрошенням авторів петицій.
За результатами ухвалено: 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».
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_8544422.pdf)

2019-03-20 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=560&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв`язку та реклами заслухано
інформацію про стан виконання планів заходів, спрямованих на реалізацію порушених в електронних петиціях
питань.
За результатами інформації ухвалили:
- Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) підготувати та надати на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, зв`язку та реклами пропозиції щодо коригування бюджету міста Києва на 2019 рік з метою
виділення додаткових коштів для виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію порушених питань в
електронній петиції.
- Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) опрацювати питання оголошення конкурсу на проведення відкритих торгів щодо
закупівлі облаштування для освітлення пішохідних переходів у місті Києві.
(https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_8004442.pdf)
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_6988666.pdf)

2016-07-15 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=560&chit=#a_ch_)

Розпорядження КМДА № 570 «Про проектування i будiвництво мереж зовнiшнього освiтлення на наземних
пiшохiдних переходах мiста Киева та їх облаштування технiчними засобами органiзацiї дорожнього руху» (ним
передбачено освiтлення 265 пiщохiдних переходiв).
КП «Київміськсвітло» з врахуванням інформації про аварійно небезпечні пішохідні переходи розроблено Перелік
будівництва мереж зовнішнього освітлення на нерегульованих пішохідних переходах м. Києва.
Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік передбачено 20 млн. грн на будівництво
мереж зовнішнього освітлення та технічних засобів організації дорожнього руху на пішохідних переходах м.
Києва.
КП «Київміськсвітло» затверджено проектно-кошторисну документацію та укладено договори підряду по
наступних об’єктах:
- вул. Протасів Яр, 17; вул. Протасів яр- вул. Нововокзальна; вул. Басейна - вул. Шовковична; вул. Гната
Хоткевича; вул. Краківська; вул. Теодора Драйзера, 42; Голосіївський просп.- Ужгородський пров.; Голосіївський
просп.- вул. Маричанська; вул. Дегтярівська , 52.
Крім того проектною організацією розроблено близько 65 проектів.
Відповідно до умов підписаних договорів КП «Київміськсвітло» перерахувало підряднику аванс у розмірі 30% від
вартості договорів, який становить 906 682,50 грн.
Крім того, станом на сьогодні триває процес підписання додаткових угод на пролонгацію існуючих договорів та
регістрація юридичних зобов’язань між КП «Київміськсвітло» та підрядником будівельних та проектних робіт.
Розпорядження (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_8644881.pdf)

2017-09-04 План заходів (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=560&chit=#a_ch_)

Відповідно до вимог Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій затвердженого
рішенням Київської міської ради від 09.02.2017 №817/1821 розроблено план заходів, спрямованих на реалізацію
порушених в електронній петиції
План заходів (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_9047100.pdf)

2017-07-12 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=560&chit=#a_ch_)

Відповідно до пункту 6.5 Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 09.02.2017 №817/1821 відповідальна посадова особа за опрацювання
порушених в електронній петиції питань на вимогу постійної комісії Київської міської ради, якій Київський
міський голова доручив здійснювати контроль за опрацюванням порушених в електронній петиції питань, раз
на два місяці звітує перед постійною комісією Київської міської ради про реалізацію плану заходів, спрямованих
на реалізацію порушених в електронній петиції питань.
12 липня 2017 року на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами
розглянуто поточний стан реалізації електронних петицій «Зменшити кількість зовнішньої реклами на 50%»,
«Сделать яркие освещения пешеходных переходов в темное время суток», «Убрать всю наружную рекламу в
центральной и исторической части города», «Відмова від "маршруток", перехід на автобуси і електротранспорт.
Введення "єдиного квитка" в місті Києві», за результатом розгляду яких ухвалили:

1. Взяти до відома інформацію Департаменту транспортної інфраструктури, Управління з питань реклами

щодо стану виконання електронних петицій, які були підтримані постійною комісією Київської міської ради
з питань транспорту, зв’язку та реклами.
2. Провести окреме засідання постійної комісії з розгляду плану заходів щодо впровадження проекту
«Єдиний електронний квиток» в м. Києві та розгляду технічного завдання на тендери, які планує
оголосити Департамент інформаційно-комунікаційних технологій.

Витяг з протоколу засідання ПК (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_1810826.pdf)

2017-09-20 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=560&chit=#a_ch_)

20 вересня під час засідання постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального
захисту було розглянуто лист заступника голови Київської міської державної адміністрації Поворозника М.Ю.
щодо планів заходів, спрямованих на реалізацію електронних петицій №517 «Зроби Київ дружнім та
безбар’єрним для всіх категорій громадян» та №560 «Щодо освітлення пішохідних переходів по місту Києву в
нічний час.
Витяг з протоколу засідання ПК (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_8099226.pdf)

Номер 713

Ландшафтний природний парк замість забудови південних Осокорків
(https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=713&chit=#a_ch_)
Назва

Автор Петелицький Михайло Миколайович

Відповідно до вимог чинного Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій, підготовлено
та завтерджено скоригований план заходів, спрямований на реалізацію порушених в електронних петиціях
питань.
План заходів (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_1336666.pdf)

Хроніка подій
2018-06-13 Звітування актуального стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=713&chit=#a_ch_)

13.06.2018, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики заслухано звіт
щодо актуального стану реалізації петиції. За результатом розгляду вирішено:
1.Звернутись до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органуКиївської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) з проханням надати інформацію щодо земельної ділянки та можливих порушень
орендарем земельної ділянки норм земельного законодавства,озвучених на засіданні постійної комісії.
2.Звернутись до Київського міського голови Кличка В.В з проханням наголосити заступнику голови Київської
міської державної адміністрації Спасибку О.В. на обов’язковості відвідування засідань постійної комісії Київської
міської ради з питань екологічної політики для заслуховування звітів про результати заходів, вжитих відповідно
до плану дій, спрямованих на реалізацію електронної петиції.
3.Звернутись до Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) з проханням щодо можливості не продовжувати орендарю земельної ділянки
термін дії контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою до моменту заслуховування звіту
заступника голови Київської міської державної адміністрації Спасибка О.В. про стан виконання плану заходів,
спрямованих на реалізацію електронній петиції.
(https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_0444333.pdf)
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_1000999.pdf)

()

2016-02-10 Доручення (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=713&chit=#a_ch_)
10.02.2016 року заступник міського голови-секретар Київської міської ради Володимир Прокопів доручив (доручення від
09.02.2016 № 08/КО-1134(п)) постійній комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування, а також
постійній комісії з питань екологічної політики розглянути електронну петицію в установленому порядку.
()

2016-02-22 Розгляд петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=713&chit=#a_ch_)
16.02.2016 року на виконання доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 10.02.2016 № 08/
КО-1134(п) відбулося засідання постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.
На засіданні було ухвалено:
1.Відкласти розгляд петиції№713 (вх. №08/КО-1134(п) від 09.02.2016) щодо ландшафтного природного парку замість забудови
південних Осокорків.
2.Створити робочу групуу складі депутатів Харченка О.В., Рослякова В.В., Кримчака С.О. для додаткового вивчення цього
питання. Визначити головою робочої групи депутата Кримчака С.О.

3.Направити петицію №713 (вх. №08/КО-1134(п) від 09.02.2016) щодо ландшафтного природного парку замість забудови
південних Осокорків на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики.

Витяг з протоколу № 4 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, а
(https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_3262536.docx)
()

2016-02-24 Розгляд петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=713&chit=#a_ch_)
24.02.2016 року на виконання доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 10.02.2016 № 08/
КО-1134(п) відбулося засідання постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики.
На засіданні було ухвалено:
1. Підтримати електронну петицію щодо створення ландшафтного природного парку замість житлової забудови у мікрорайоні
Осокорки Південні.
2. Депутатам постійної комісії Київради з питань екологічної політики Новікову О.О., Сандаловій Г.О. долучитися до роботи
міжвідомчої робочої групи щодо опрацювання питання створення ландшафтного природного парку замість житлової забудови у
мікрорайоні Осокорки Південні у складі депутатів постійної комісії Київради з питань землекористування, архітектури та
містобудування, а також фахівців профільних структурних підрозділів КМДА.
Витяг з протоколу №4 від 24.02.2016 (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_4767236.pdf)
Протокол засідання постійної комісії Київради з питань екологічної політики № 4 від 24.02.2016
(http://kmr.gov.ua/uk/comisii/24/protokol)

2018-08-02 Інформування відповідального заступника (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=713&chit=#a_ch_)

Надання інформації щодо актуального стану виконання від відповідального заступника голови Київської міської
державної адміністрації О.Спасибка:
Департаментом підготовлено план заходів по реалізації петиції № 713 про створення ландшафтного парку в
Дарницькому районі на території Осокорків, який був завізований Київським міським головою Кличком В.В.
17.05.2018. Згідно заходів, запропонованих зазначеним планом, передбачено проведення перевірки будівництв
та перевірки правомірності використання земельних ділянок в зазначеному мікрорайоні, та відповідний розгляд
можливості організації паркової зони на зазначеній території. Відповідальними структурними підрозділами
проведення перевірок визначені Державна архітектурно-будівельна інспекція України, Департамент з питань
державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва та Департамент земельних ресурсів. Перевірку
дотримання природоохоронного законодавства та вжиття заходів щодо забезпечення охорони природного
середовища здійснювати на постійній основі доручено Державній екологічній інспекції. Управлінню екології
спільно з Департаментом земельних ресурсів, Департаментом містобудування та архітектури, КО «Інститут
генерального плану міста Києва» та ГО «Екопарк Осокорки» доручено підготувати концепцію розвитку
території щодо організації заказника природи місцевого значення на зазначеній території з урахуванням
затвердженої містобудівної документації та затвердженої проектної документації. За зазначеним Планом
опрацьовані заходи заплановано розглянути на засіданнях постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики, постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування та постійної комісії Київської міської ради з питань культури та туризму.
лист відповідального заступника голови КМДА (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_9666665.pdf)

2018-09-12 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=713&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики заслухано звіт заступника
голови Київської міської державної адміністрації про стан виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію
електронній петиції. За результатами вирішено звернутися до Управління екології та природних ресурсів

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з проханням здійснювати
постійний контроль за дотриманням екологічного законодавства на території майбутньої паркової зони.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_0377777.pdf)

2018-09-21 Інформування відповідального заступника (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=713&chit=#a_ch_)

Надання інформації щодо актуального стану виконання від відповідального заступника голови Київської міської
державної адміністрації О.Спасибка:
Проведені зустрічі з представниками громадського обєднання "Екопарк Осокорки" щодо влаштування
ландшафтного природного парку замість забудови Південних Осокорків, на яких спільно з представниками
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Управління екології та
природних ресурсів, Комунальної організації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) "Інститут Генерального плану м. Києва" підготовлено скоригований план заходів,
спрямований на реалізацію електронної петиції.
Відповідно до п. 6.3 Розділу VI Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 09.02.2017 № 817/1821, скоригований план
заходів, спрямований на реалізацію електронної петиції за погодженням з автором петиції - М.Петелицьким,
затверджений Київським міським головою .
Департамент містобудування та архітектури залучений до реалізації плану заходів на етапі змін до
Генерального плану м. Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року. Даний проект
повинен розроблятися після проведення перевірок, публічної презентації Концепції розвитук території щодо
організації заказника пророди місцевого значення "Екопарк Осокорки".
17.09.2018 в Департамент містобудування та архітектури подані матеріали "Концепції розвитку території
"Екопарк Осокорки" для розгляду в установленому порядку.
Слід зауважити, що реалізація 4-го етапу можлива виключно після опрацювання попередніх етапів плану
заходів та прийняття рішення Київською міською радою "Про створення заказника місцевого значення "Екопарк
Осокорки".
Доручень щодо підготовки проекту рішення Київської міської ради про внесення змін до містобудівної
документації в частині відображення в Генеральному плані "Екопарку Осокорки" до Департаменту
містобудування та архітектури не надходило.
Рішення "Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення "Екопарк Осокорки" Київська міська
рада не приймала.
лист відповідального заступника голови КМДА (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_0999222.pdf)

2018-10-08 Звітування відповідального виконавця (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=713&chit=#a_ch_)

Звітування щодо актуального стану виконання від відповідального виконавця директора Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури Д. Науменка:
Фахівцями Бортницької станції аерації ПрАТ «АК «Київводоканал» у присутності представника ініціативної групи
на вказаній території проведено обстеження, за результатами якого з’ясовано, що зазначене будівництво не
становить суттєвої загрози для міських комунальних комунікацій.
Монтаж мостового переходу виконано згідно з проектом на який отримано позитивний висновок державної
експертизи.
У подальшому ПрАТ «АК «Київводоканал» ретельно контролюватиме виконання зазначених будівельних робіт
поряд з охоронними зонами колекторів на території житлового масиву Південні Осокорки.
лист відповідального виконавця (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_7633222.pdf)

()

2018-10-29 Інформування відповідального заступника (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=713&chit=#a_ch_)

Посадовою особою, відповідальною за опрацювання підтриманої успішної електронної петиції надано
інформацію щодо актуального стану її реалізації (детальніше - у вкладеному файлі).
Лист відповідального заступника (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_9666665.doc)

2018-11-15 Інформування відповідального заступника (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=713&chit=#a_ch_)

Посадовою особою, відповідальною за опрацювання підтриманої успішної електронної петиції надано
інформацію щодо актуального стану її реалізації (детальніше - у вкладеному файлі).
лист відповідального заступника (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_3111000.pdf)

2018-12-13 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=713&chit=#a_ch_)

Інформація щодо актуального стану реалізації електронної петиції, подана заступником голови КМДА,
відповідального за опрацювання порушених в електронній петиції питань:
Рішенням Київської міської ради від 14.07.2005 № 774/3349 територію загальною площею 176,06 га передано в
довгострокову оренду на 15 років TOB «Контактбудсервіс» для забудови об’єктами житлового і соціальнопобутового призначення у житловому масиві Осокорки-Центральні.
Відповідно до детального плану території Осокорки, затвердженого рішенням Київської міської ради від
27.11.2009 № 695/2764, територію, обмежену вулицею Колекторною, проектним продовженням проспекту
Петра Григоренка та південної межею міста поділено на мікрорайони 1 ̶ 6 житлового масиву ОсокоркиЦентральні, та за функціональним призначенням віднесено до багатоповерхової житлової забудови з об’єктами
соціального-побутового обслуговування. Містобудівною документацією запроектовано створення паркових зон
з благоустроєм території навколо існуючих водойм. Передбачається створення чотирьох парків з
облаштуванням пляжних зон «Парк біля озера. Тягле», «Парк біля озера Небреж», «Парк біля озера Мартишів»,
«Парк біля озера Святище».
Зауважуємо, що надані Департаментом містобудівні умови та обмеження є складовою вихідних даних на
проектування будівництва об’єкту, та не є документом, що надає право здійснювати будівельні роботи.
Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Положення про Державну
архітектурно-будівельну інспекцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.14 № 294,
контроль і нагляд за дотриманням законодавства під час виконання будівельних робіт, видача дозвільної
документації на них, зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають вимогам законодавства,
здійснюється територіальним органом Держархбудінспекції України.
Згідно з положеннями Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» питання державного
архітектурно-будівельного контролю щодо всіх об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до
об’єктів із значними наслідками (СС3), належать до компетенції Державної архітектурно-будівельної інспекції
України.
Відповідно проведених зустрічей з представниками громадського об’єднання «Екопарк Осокорки» щодо
влаштування ландшафтного природного парку замість забудови Південних Осокорків, на яких спільно з
представниками Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА), Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Департаменту з
питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА), Управління екології та природних ресурсів, Комунальної організації виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА) «Інститут Генерального плану м. Києва» підготовлено скоригований план заходів,
спрямований на реалізацію громадської петиції № 713 про створення ландшафтного парку в Дарницькому
районі на території Осокорків (відповідно до п. 6.3 Розділу VI чинного Положення про порядок подання та
розгляду електронних петицій, скоригований план заходів, спрямований на реалізацію зазначеної петиції за
погодженням з автором петиції –М. Петелицьким, затверджений Київським міським головою та оприлюднений
на
сайті
сервісу
електронних
петицій
Київської
міської
ради:
https://petition.kyivcity.gov.ua
(https://petition.kyivcity.gov.ua).
План заходів, спрямований на реалізацію порушеного в електронній петиції питання від 09.02.2016 № 713
умовно поділений на 6 етапів.
ГО «Екопарк Осокорки» доручено підготувати концепцію розвитку території щодо організації заказника
природи місцевого значення на зазначеній території з урахуванням затвердженої містобудівної документації та
затвердженої проектної документації. Після розгляду концепції Управлінням екології спільно з Департаментом
земельних ресурсів, Департаментом містобудування та архітектури, КО «Інститут генерального плану міста
Києва» передбачено публічну презентацію концепції у приміщенні Дарницької районної у місті Києві державної
адміністрації. Також напрацьовані матеріали заплановано розглянути на засіданнях постійної комісії Київської
міської ради з питань екологічної політики, постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування і постійної комісії Київської міської ради з питань культури та туризму.
Департамент містобудування та архітектури є виконавцем 4-го етапу – зміни до Генерального плану м. Києва
та проекту планування його приміської зон на період до 2020 року. Даний етап має реалізовуватися після
проведення перевірок на території парку, публічної презентації Концепції розвитку території щодо організації
заказника природи місцевого значення та вирішення питання, щодо створення заказнику місцевого значення.

Слід зауважити, що реалізація 4-го етапу можлива виключно після опрацювання попередніх етапів плану
заходів та прийняття рішення Київською міською радою «Про створення заказника місцевого значення
«Екопарк Осокорки».
Зауважуємо, що реалізація плану заходів на етапі проекту змін до Генерального плану м. Києва та проекту
планування його приміської зони на період до 2020 року повинна розроблятися після проведення перевірок,
публічної презентації Концепції розвитку території щодо організації заказника природи місцевого значення та
вирішення питання щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення «Екопарк Осокорки».
За результатами проведеної Київським міським головою В. Кличком
26.09.2018 зустрічі з громадськими активістами, представниками забудовника та поліції, стосовно забудови
житлового масиву Осокорки на вул. Колекторній підготовлено протокол доручень № 51, яким забудовникові
ТОВ «Контактбудсервіс» доручено виготовити макет забудови території з об’єктами будівництва, об’єктами
соціальної інфраструктури та благоустроєм рекреаційних зон озер Тягле та Небреж, та представити його в
приміщенні Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації з середини листопада для обговорення з
громадою.
Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація листом від 15.11.2018 № 101-10320/03 за результатом
опрацювання пункту 2 протоколу доручень № 51 та, враховуючи уточнену інформацію забудовника ТОВ
«Будеволюція», повідомила про наступне:
Враховуючи розміри території житлового масиву «Осокорки-Центральні» (176,06 га) та необхідний масштаб
макету для прийнятної деталізації благоустрою, ТОВ «Будеволюція» прийнято рішення виготовити макет лише
на мікрорайони 1, 2, 2а. На всю територію ж/м «Осокорки-Центральні» буде зроблено детальну візуалізацію та
встановлено на архітектурні планшети для демонстрації. Візуалізація забудови території житлового масиву
«Осокорки -Центральні» очікується до 23.11.2018.
На виготовлення макету компанією заключено договір від 11.10.2018 та перераховано необхідну суму
авансового платежу підрядній організації. Згідно договору термін виготовлення макету становить 45 днів з
моменту отримання авансового платежу. Завершення робіт з виготовлення макету заплановано на 07.12.2018.
ТОВ «Будеволюція» листом від 07.11.2018 № 1002/11 поінформувало про результати розгляду справи №
826/9175/18 у провадженні Окружного адміністративного суду м. Києва про скасування дозволу на виконання
будівельних робіт № ІУ 113181171313 за адміністративним позовом ГО «Екопарк Осокорки» до Державної
архітектурно-будівельної інспекції України, треті особи: ТОВ «Контактбудсервіс», ТОВ «Будеволюція», Київська
міська державна адміністрація, Державна служба з питань національної культурної спадщини Міністерства
культури і туризму України. Відповідно наданої інформації у задоволенні позову було відмовлено у повному
обсязі.
Детальна інформація у вкладеному файлі:
Лист відповідального заступника голови КМДА (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_0888881.docx)
()

2017-04-12 Розгляд петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=713&chit=#a_ch_)
12.04.2017 року відбулося засідання робочої групи, створеної на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування з розгляду петиції №713 щодо створення ландшафтного природного парку
замість забудови південних Осокорків.
За результатами вирішено:
1. Рекомендувати постійній комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
підтримати петицію №713 шляхом вжиття наведених нижче заходів:
2. Доручити Департаменту містобудування та архітектури розглянути можливість розробки проекту внесення змін до
Детального плану території району Осокорки в частині зміни категорії земель та включення їх до земель рекреаційного
призначення.
3. При розробці змін до Детального плану території району Осокорки врахувати необхідність максимального збереження
природного середовища існування флори та фауни.
4. Зобов'язати Департамент земельних ресурсів та Департамент містобудування та архітектури передбачити прибережні
захисні смуги не менше 50 м навколо існуючих водойм.
5. Врахувати, що підстав для дострокового розірвання договорів оренди із ТОВ «Контактбудсервіс» з ініціативи Київської
міської ради відсутні.
6. Звернутися до Київської обласної ради з пропозицією віднесення територій Київської області, що пропонуються для
створення ландшафтного парку до територій природно-заповідного фонду.
Детальна інформація у вкладеному файлі (протокол засідання робочої групи)
протокол засідання робочої групи (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_6200993.pdf)

2017-05-15 Розгляд петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=713&chit=#a_ch_)

Відбулося засідання постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, на
якому повторно розглянуто петицію №713 щодо ландшафтного природного парку замість забудови південних Осокорків.
За результатом розгляду вирішено:
Підтримати петицію №713 щодо щодо ландшафтного природного парку замість забудови південних Осокорків та направити її
разом з протоколом засідання робочої групи від 12.04.2017 для підготовки плану заходів по її реалізації заступникам голови
КМДА О.Спасибку та П.Пантелєєву.
Витяг з протоколу засідання ПК (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_4225599.pdf)

2017-07-13 Розгляд петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=713&chit=#a_ch_)
Відбулося засідання постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту та депутатської етики під час якого розглянуто
лист заступника Директора Департаменту – начальника управління екології та природних ресурсів стосовно реалізації петиції
«Ландшафтний парк замість забудови південних Осокорків»
За результатами розгляду вирішено:
Рекомендувати відповідальними посадовим особам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) в порядку, передбаченому пунктом 6.3 Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій,
розробити план заходів щодо порушених у петиції питань та направити його на затвердження Київському міському голові.

Деталі у прикріпленому файлі (витяг із протоколу засідання ПК)
Витяг з протоколу засідання ПК (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_4755447.pdf)

2017-09-19 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=713&chit=#a_ch_)

19 вересня на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування заслуховувалися звіти щодо реалізації таких петицій:
№517 «Зробити Київ дружнім та безбар’єрним для всіх категорій громадян», автор Онищенко Вікторія.
Відповідальний заступник міського голови Поворозник М.Ю., відповідальний структурний підрозділ Департамент соціальної політики
№713 «Ландшафтний природний парк замість забудови південних Осокорків», автор Петелицький
Михайло Миколайович. Відповідальні заступники міського голови Пантелеєв П.О. та Спасибко О.В.
№1749 «Введення мораторію на забудову території, прилеглої до меж національного парку
Голосіївський», автор Юренєв Микита Дмитрович. Відповідальний заступник міського голови Спасибко О.В.,
відповідальний структурний підрозділ - Департамент містобудування та архітектури
№2251 «Зупинити будівництво в парку «Юність» на Борщагівці», автор Тищенко Віра Михайлівна.
Відповідальний заступник міського голови Спасибко О.В., відповідальний структурний підрозділ - Департамент
містобудування та архітектури
№ 4179 «Немедленно остановить строительство ТРЦ на кругу станции метро (Героев Днепра)», автор
Касьяненко Павло. Відповідальний заступник міського голови Спасибко О.В., відповідальний структурний
підрозділ - Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва
№ 5174 «Повернути історичний вигляд Андріївському узвозу, який є загальним спадком всього
Українського народу. Знести новый фасад театру, та зобов`язати поверти іторичний вигляд
будинку.», автор Назаренко Віктор Григорович. Відповідальний заступник міського голови Спасибко О.В.,
відповідальний структурний підрозділ - Департамент містобудування та архітектури
№5194 «Зняти з розгляду проект «Детального плану території комплексної реконструкції житлового
масиву Святошин-2 м. Києва». Зберегти 40 га унікальних святошинських лісів для Києва і не дати їх знищити,
не дозволити незаконних забудов Святошина.», автор Ступа Олег Олегович. Відповідальний заступник міського
голови Спасибко О.В., відповідальний структурний підрозділ - Департамент містобудування та архітектури.
Витяг з протоколу засідання ПК (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_3008822.pdf)

2017-11-07 План заходів (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=713&chit=#a_ch_)

Відповідно до вимог Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій затвердженого
рішенням Київської міської ради від 09.02.2017 №817/1821 розроблено план заходів, спрямованих на реалізацію
порушених в електронній петиції питань
План заходів (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_6888822.pdf)
()

2017-12-12 Звітування на комісії стану виконання петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=713&chit=#a_ch_)

12 грудня на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування заслуховувався звіт актуального стану виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію
порушених в електронній петиції питань.
В обговоренні взяли участь: автор петиції Михайло Петелицький; перший заступник директора Департаменту
містобудування та архітектури КМДА Олександр Яструбенко, заступник директора Департаменту
містобудування та архітектури КМДА Тетяна Зайченко, заступник директора Департаменту міського
благоустрою та збереження природного середовища - начальник управління екології та природних ресурсів
Андрій Мальований.
Відповідно до затвердженого плану заходів, спрямованих на реалізацію порушених у петиції питань протягом
ІV кварталу 2017 року доручено Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища,
Департаменту земельних ресурсів, Департаменту містобудування та архітектури, КО «Інститут Генерального
плану м. Києва» підготувати матеріали та визначити орієнтовні межі щодо організації паркової зони на
зазначеної території з урахуванням затвердженої містобудівної документації та затвердженої проектної
документації.
За результатом обговорення, комісією вирішено надати доручення Департаменту містобудування та
архітектури КМДА виступити ініціатором внесення змін до ДПТ зазначеної території з урахуванням вимог
петиції, а також надати на комісію всі документи, які стосуються цієї території.
Деталі розгляду в записі онлайн-трансляції засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування. (https://www.youtube.com/watch?v=ZrCqpTQmFjU)
()

2017-12-21 Звернення від авторів петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=713&chit=#a_ch_)

13 грудня авторами петиції направлено Київській міській раді та Київському міському голові клопотання про
ініціювання прийняття рішення щодо забезпечення реалізації електронної петиції «Ландшафтний природний
парк замість забудови південних Осокорків».
Зокрема, автори звертаються щодо вжиття заходів стосовно захисту прав громади в частині реалізації її волі
зупинення варварської забудови болотистих територій давних заливних лугів на південь від житлового масиву
Осокорки в бік Бортничів та звертаються до Київського міського голови виступити суб’єктом подання проекту
рішення Київської міської ради про розірвання в односторонньому порядку договорів оренди землі, укладених з
ТОВ «Контактбудсервіс» на підставі рішення Київської міської ради від 14.07.2005 №774/3349.

Звернення (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_2110000.pdf)

2018-01-31 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=713&chit=#a_ch_)

31.01.2018 року на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики
розглядалося питання заслуховування звіту про стан виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію
електронної петиції. За результатами розгляду, комісією ВИРІШЕНО:
1. Перенести заслуховування звіту заступника голови Київської міської державної адміністрації Спасибка О.В.
про стан виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію електронній петиції № 713 (Ландшафтний
природний парк замість забудови південних Осокорків) на наступне засідання постійної комісії Київської міської
ради у зв’язку з відсутністю заступника голови Київської міської державної адміністрації Спасибка О.В.;
2. Звернутися до Київського міського голови Кличка В.В. з проханням дати доручення заступникам голови
Київської міської державної адміністрації Спасибку О.В. та Пантелеєву П.О. відвідувати засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань екологічної політики у разі надходження відповідного запрошення.
Витяг з протоколу (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_1888777.pdf)

2018-02-28 Звітування актуального стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=713&chit=#a_ch_)

28.02.2018, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики заслухано звіт
щодо актуального стану реалізації петиції. За результатом розгляду вирішено:
1. Звернутись до заступника голови Київської міської державної адміністрації Спасибка О.В. щодо надання

копії затвердженого плану заходів, спрямованого на реалізацію порушеного в електронній петиції № 713
питання, на виконання положень пункту 6.3. розділу 6 Положення про порядок подання та розгляду
електронних петицій, затвердженого рішенням Київської міської ради від 08.10.2015 № 103/2006 (зі
змінами).
2. Рекомендувати Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) сприяти у підготовці проекту рішення щодо створення
ландшафтного парку Осокорки, з урахуванням клопотання ГО «Екопарк Осокорки»;
3. Звернутись до Державної архітектурно-будівельної інспекції України з проханням провести перевірку щодо
законності проведення будівництва в прибережних захисних смугах озера Небреж із залученням депутатів
Київської міської ради – членів постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики,
представників ГО «Екопарк Осокорки» та представників громадськості.

Витяг з протоколу (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_6033337.pdf)

Номер 827

Заборонити та викорінити торгівлю у підземних переходах, метрополітені, зупинках
громадського транспорту. (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=827&chit=#a_ch_)
Назва

Автор Яценко Артемій Андрійович

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики
заслухано звітування щодо реалізації підтриманої успішної петиції.
За результатом заслуховування вирішено доручити
Департаменту містобудування та архітектури,
Департаменту міського благоустрою один раз на два місяці надавати в постійну комісію Київської міської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики інформацію про хід виконання плану заходів по
електронній петиції
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_6882226.doc)

Хроніка подій
2016-02-12 Доручення (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=827&chit=#a_ch_)
12.02.2016 року Київський міський голова Віталій Кличко доручив (доручення від 11.02.2016 №08/КО -1485-(п)) постійній комісії
Київради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики розглянути електронну петицію в установленому порядку.
()

2018-07-11 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=827&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики
заслухано звіт поточного виконання електронної петиції. За результатами звіту вирішено:
1) інформацію Департаменту міського благоустрою прийняти до відома;
2) звіт про виконання Плану заходів по підтриманій електронній петиції направити заступнику міського голови секретарю Київської міської ради В.Прокопіву.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_2448887.pdf)
()

2016-02-23 Розгляд петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=827&chit=#a_ch_)
17.02.2016 року на виконання доручення Київського міського голови В.Кличка від 11.02.2016 №08/КО -1485-(п) відбулося
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
На засідання було ухвалено:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Рекомендувати Київському міському голові надати відповідні доручення Департаменту містобудування та архітектури,
Департаменту економіки та інвестицій, Департаменту комунального майна міста Києва, Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища, Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, Департаменту транспортної
інфраструктури забезпечити виконання порушених питань відповідно до прийнятих Київською міською радою рішень від
04.09.2014 №62/62 та від 25.12.2014 №746/746.
3. Департаменту містобудування та архітектури передбачити при розробці детальних планів територій міста Києва, а також в
містобудівних умовах відповідну кількість торговельних площ, яку можна буде запропонувати підприємцям для перенесення
своєї діяльності.

Витяг з протоколу №6 засідання постійної комісії Київської міської від 17.02.2016
(https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_5164612.doc)

2018-10-24 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=827&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики
заслухано звіт поточного виконання електронної петиції.
За період з липня по вересень 2018 року працівниками районних в місті Києві державних адміністрацій разом з
провоохоронними органами проведено близько 300 спільних рейдів по ліквідації осередків стихійної торгівлі.
Складено 523 протоколи про адміністративне правопорушення та направлено 200 листів до правоохоронних
органів. З початку початку 2018 року за порушення 20.1.1. Правил благоустрою м. Києва (самовільне зайняття
території (частини території) об`єкта благоустрою), а саме: розміщення торговельних лотків, палаток,
штендерів тощо на тротуарі, зеленій зоні з яких проводиться торгівля працівниками Департаменту міського
благоустрою та КП "Київблагоустрій" згідно статті 152 КУпАП складено 934 протоколи про адміністративне
правопорушення та видано 4881 припис на усунення порушень.
За результатами звіту вирішено звернутися до голови Київської міської державної адміністрації Давтяна О.Д.
доручити відровідним структурним підрозділам Київської міської державної адміністрації підготувати та надати
чіткий План заходів для реалізації порушеного питання у електронній петиції.

Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_0997776.pdf)

2018-11-19 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=827&chit=#a_ch_)

Інформація щодо акутального стану реалізації електронної петиції викладена у листі заступника голови КМДА,
відповідального за опрацювання порушених в електронній петиції питань.
Лист відповідального заступника голови КМДА (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_2666444.doc)

2017-10-18 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=827&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики
заслухано звіти виконання планів заходів з реалізації успішних петицій, які перебувають на контролі у комісії.
Стосовно петицій №22 «щодо знесенння малих архітектурних форм (МАФів) біля станцій метро та у підземних
переходах міста Києва» та №827 «Заборонити та викорінити торгівлю у підземних переходах, метрополітені,
зупинках громадського транспорту» головуючий на засіданні повідомив, що комісією неодноразово
направлялися звернення до відповідального структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА) з метою прискорення розробки та затвердження планів заходів. Відтак, на сьогодні план заходів,
спрямованих на реалізацію порушених питань у петиції №22 поданий на підпис Київському міському голові, а
план заходів, спрямованих на реалізацію порушених питань у петиції №827 ще досі в розробці.
«За інформацією Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА) з початку року в двадцяти-метровій зоні від метро було демонтовано 22
об’єкти, в підземних переходах – 4, в метрополітені – 23. Наразі 52 споруди розміщені в двадцяти-метровій зоні
від метро, власникам яких винесено припис щодо усунення порушення правил благоустрою», - повідомив
головуючий на засіданні
* Додатково: за інформацією прес-служби комунального підприємства «Київблагоустрій», з початку року у
Києві демонтовано 605 незаконних комерційних тимчасових споруд.
Оскільки, на засіданні не були присутніми представники структурних підрозділів, відповідальні за реалізацію
петиції, комісією вирішено підготувати та направити заступнику міського голови – секретарю Київської міської
ради інформацію щодо ходу виконання петицій, а також повідомити про відсутність на засіданні доповідачів із
цього питання.
Витяг з протоколу засідання ПК (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_0222666.pdf)

2018-01-31 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=827&chit=#a_ch_)

31.01.2018 року на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики розглядалося питання заслуховування звіту про стан виконання плану заходів,
спрямованих на реалізацію електронної петиції. За результатами розгляду, комісією ВИРІШЕНО:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Звернутися до Київського міського голови В.Кличка з проханням доручити профільному заступнику голови
Київської міської державної адміністрації напрацювати чіткий план- графік заходів щодо виконання питань
порушених в петиціях щодо знесення малих архітектурних форм (МАФів) біля станцій метро та у підземних

переходах міста Києва від 02.11.2015 № 22, а також про заборону та викорінення торгівлі у підземних
переходах, метрополітені, зупинках громадського транспорту від 21.11.2015 № 827 для розгляду на засіданні
постійної комісії Київради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики і прийняття виваженого
рішення.
Витяг з протоколу (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_7004444.pdf)

Номер 1749

Введення мораторію на забудову території, прилеглої до меж національного парку
Голосіївський (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=1749&chit=#a_ch_)
Назва

Автор Юренєв Микита Дмитрович
10.02.2016 року заступник міського голови-секретар Київської міської ради Володимир Прокопів доручив (доручення від
10.02.2016 №08/КО-1342(п)) постійним комісіям Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування та з
питань екологічної політики розглянути електронну петицію в установленому порядку.
()

Хроніка подій
2016-02-24 Розгляд петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=1749&chit=#a_ch_)
24.02.2016 на виконання доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради Прокопіва В. від 10.02.2016 №
08/КО-1342(п) відбулося засідання постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики
На засіданні було ухвалено:
1. Підтримати електрону петицію щодо введення мораторію на забудову території, прилеглої до меж НПП «Голосіївський» в
межах повноважень.
2. Створити робочу групу з опрацювання винесення в натуру меж НПП «Голосіївський» з метою подальшого створення навколо
НПП «Голосіївський» буферної зони та введення мораторію на її забудову у складі депутатів постійної комісії – Антонової О.Ю.,
Новікова О.О., Москаля Д.Д., Пилипенка С.О., Пинзеник О.О., Департаменту земельних ресурсів, Департаменту містобудування
та архітектури, НПП «Голосіївський» та громадськості.
Витяг з протоколу №4 від 24.02.2016 (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_5050235.pdf)
Протокол засідання постійної комісії Київради з питань екологічної політики № 4 від 24.02.2016
(http://kmr.gov.ua/uk/comisii/24/protokol)

2018-08-02 Інформування відповідального заступника (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=1749&chit=#a_ch_)

Надання інформації щодо актуального стану виконання від відповідального заступника голови Київської міської
державної адміністрації О.Спасибка :
В рамках реалізації вказаної вище електронної петиції Постійною комісією Київської міської ради з питань
екологічної політики створено робочу групу, яка підготувала проект рішення Київської міської ради «Про
охоронну зону національного природного парку «Голосіївський».
Управління екології та природних ресурсів листом від 12.04.2018 № 077-ОП/Ю-5666-1055 поінформувало що
зазначений проект рішення 11.04.2018 доопрацьовано спільно з автором петиції в частині розміру охоронної
зони. При цьому враховано вимоги Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», наказу Державного
комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в
лісах України», ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»,
затвердженого наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 17.04.92 № 44
(зі змінами і доповненнями).
11.04.2018 постійна комісія Київської міської ради з питань екологічної політики на своєму засіданні підтримала
проект рішення Київської міської ради «Про охоронну зону національного природного парку «Голосіївський».

лист відповідального заступника голови КМДА (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_5333777.pdf)

2018-10-10 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=1749&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики заслухано звіт про стан
виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію електронній. За результатом заслуховування
звіту, вирішено:

1) звернутись до постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування з проханням в найближчий термін розглянути проект рішення Київської міської ради «Про
охоронну зону національного природного парку «Голосіївський» (доручення заступника міського голови –
секретаря Київської міської ради від 01.06.2018 №08/231-1893/ПР);
2) 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.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_7443336.pdf)
()

2018-10-30 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=1749&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
заслухано звіт заступника голови Київської міської державної адміністрації Спасибка О. В. про стан виконання
плану заходів, спрямованих на реалізацію питань, порушених в електронній петиції. За результатом
заслуховування звіту, вирішено доручити відповідальгим структурним підрозділам виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально звітувати постійній комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекоористування щодо стану виконання
плану заходів, спрямованих на реалізацію питань, порушених в електронній петиції.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_4222266.pdf)

2017-05-03 План заходів (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=1749&chit=#a_ch_)
Відповідно до вимог Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій затвердженого рішенням Київської
міської ради від 09.02.2017 №817/1821 розроблено план заходів, спрямованих на реалізацію порушених в електронній петиції
План заходів (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_2992211.pdf)

2017-01-24 Розгляд петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=1749&chit=#a_ch_)

На виконання доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Прокопіва В.В. від
10.02.2016 №08/КО-1342(п) відбулося чергове засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування на якому розглянуто петицію «Введення мораторію на
забудову території, прилеглої до меж національного парку Голосіївський.
За результатами розгляду ухвалили:
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) після
встановлення меж Національного природного парку «Голосіївський», вжити організаційно-правові заходи щодо
встановлення охоронної зони навколо Національного природного парку «Голосіївський», з метою недопущення
незаконної забудови на прилеглій навколо об’єкта природно-заповідного фонду території.
Витяг з протоколу (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_1199333.pdf)

2019-03-13 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=1749&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики заслухано звіт заступника
голови Київської міської державної адміністрації Спасибка О.В. про стан виконання плану заходів, спрямованих
на реалізацію електронної петиції.
За результатом звітування вирішено:
1) звернутися до постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування з проханням розглянути в найкоротший термін проект рішення Київської міської ради "Про
охоронну зону національного природного парку "Голосіївський" ;
2) звернутися до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) з проханням надати на наступне засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань екологічної політики звіт щодо інвентаризації земель національного природного парку
Голосіївський.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_9322000.pdf)

2017-09-06 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=1749&chit=#a_ch_)

06 вересня 2017 року під час засідання постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики
заслухано звіт актуального стану реалізації петиції. За результатами вирішено:
1. Взяти до відома інформацію Департаменту земельних ресурсів, Департаменту містобудування та

архітектури, КО «Інститут генерального плану м. Києва», Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища про результати заходів, вжитих відповідно до плану заходів,
спрямованих на реалізацію електронної петиції №1749 щодо винесення в натуру меж НПП «Голосіївський»,
з метою подальшого створення навколо НПП «Голосіївський» буферної зони та введення мораторію на її
забудову.
2. Підтримати внесення на розгляд пленарного засідання Київської міської ради проекту рішення
«Про охоронну зону Національного природного парку «Голосіївський», напрацьованого робочою групою
постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політки з залученням профільних структурних
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Витяг з протоколу засідання ПК (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_2992266.pdf)

2017-09-19 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=1749&chit=#a_ch_)

19 вересня на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування заслуховувалися звіти щодо реалізації таких петицій:
№517 «Зробити Київ дружнім та безбар’єрним для всіх категорій громадян», автор Онищенко Вікторія.
Відповідальний заступник міського голови Поворозник М.Ю., відповідальний структурний підрозділ Департамент соціальної політики
№713 «Ландшафтний природний парк замість забудови південних Осокорків», автор Петелицький
Михайло Миколайович. Відповідальні заступники міського голови Пантелеєв П.О. та Спасибко О.В.
№1749 «Введення мораторію на забудову території, прилеглої до меж національного парку
Голосіївський», автор Юренєв Микита Дмитрович. Відповідальний заступник міського голови Спасибко О.В.,
відповідальний структурний підрозділ - Департамент містобудування та архітектури
№2251 «Зупинити будівництво в парку «Юність» на Борщагівці», автор Тищенко Віра Михайлівна.
Відповідальний заступник міського голови Спасибко О.В., відповідальний структурний підрозділ - Департамент
містобудування та архітектури
№ 4179 «Немедленно остановить строительство ТРЦ на кругу станции метро (Героев Днепра)», автор
Касьяненко Павло. Відповідальний заступник міського голови Спасибко О.В., відповідальний структурний
підрозділ - Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва
№ 5174 «Повернути історичний вигляд Андріївському узвозу, який є загальним спадком всього
Українського народу. Знести новый фасад театру, та зобов`язати поверти іторичний вигляд
будинку.», автор Назаренко Віктор Григорович. Відповідальний заступник міського голови Спасибко О.В.,
відповідальний структурний підрозділ - Департамент містобудування та архітектури
№5194 «Зняти з розгляду проект «Детального плану території комплексної реконструкції житлового
масиву Святошин-2 м. Києва». Зберегти 40 га унікальних святошинських лісів для Києва і не дати їх знищити,
не дозволити незаконних забудов Святошина.», автор Ступа Олег Олегович. Відповідальний заступник міського
голови Спасибко О.В., відповідальний структурний підрозділ - Департамент містобудування та архітектури.
Витяг з протоколу засідання ПК (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_7436600.pdf)

2017-12-12 Звіт на комісії актуального стану виконання петиці (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=1749&chit=#a_ch_)

на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
заслуховувасязвіт актуального стану виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію порушених в
електронній петиції питань.
В обговорення взяли участь: автор петиції Микита Юренєв, заступник директора Департаменту міського
благоустрою та збереження природного середовища - начальник управління екології та природних ресурсів
Андрій Мальований.
Відповідно до затвердженого плану заходів, спрямованих на реалізацію порушених у петиції питань протягом
ІІІ-ІV кварталу 2017 року необхідно направити на розгляд Постійних комісій Київської міської ради з питань
екологічної політики та з питань містобудування, архітектури та землекористування проект рішення Київської
міської ради про затвердження Положення про охоронну зону НПП «Голосіївський», з урахуванням території
Біличанського лісу відповідно до Указу Президента України від 01.05.2014 №446/2014 «Про зміну меж
національного природного парку «Голосіївський».
За результатом обговорення, комісією вирішено надати доручення Департаменту архітектори та
землекористування надати комісії інформацію щодо ДПТ на території біля НПП «Голосіївський», а також надати
доручення Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища врахувати пропозиції

громадськості в проекті рішення Київської міської ради про затвердження Положення про охоронну зону НПП
«Голосіївський».
Деталі розгляду в записі онлайн-трансляції засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування. (https://www.youtube.com/watch?v=ZrCqpTQmFjU)
()

2018-04-11 Інформування відповідального виконавця (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=1749&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики заслухано звіт щодо
актуального стану реалізації петиції.
За результатом розгляду ВИРІШИЛИ: Підтримати винесення на розгляд пленарного засідання Київської міської
ради проекту рішення Київської міської ради «Про охоронну зону національного природного парку
«Голосіївський».
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_2444433.pdf)

Номер 1778

Відмова від "маршруток", перехід на автобуси і електротранспорт. Введення
"єдиного квитка" в місті Києві. (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?
pid=1778&chit=#a_ch_)
Назва

Автор Качуріна Валентина Геннадіївна

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв`язку та реклами заслухано звіт
поточного виконання електронної петиції. Ухвалено:
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 до кінця поточного місяця надати на розгляд
постійної комісії проект порядку функціонування автоматизованої системи оплати проїзду пасажирів у
громадському транспорті м. Києва.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_7644444.pdf)

Хроніка подій
2018-07-19 Звітування щодо поточного стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=1778&chit=#a_ch_)

Введення «Єдиного квитка» в місті Києві»
19.03.2018 року відбулося перше засідання робочої групи з питань впровадження АСОП. На порядку денному
було розглянуто наступні питання:
- створення та впровадження АСОП;
- затверджено план впровадження АСОП;
- визначено особу, що буде здійснювати справляння плати за транспортні послуги, оплата за які здійснюється з
використанням засобів АСОП;
- відкриті питання впровадження та подальшої роботи АСОП, підготовки та прийняття необхідних нормативноправових актів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Наразі відбуваються щотижневі наради за участю Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту інформаційнокомунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), КП «Київпастранс», КП «Київський метрополітен», КП «ГІОЦ» з метою обговорення питань
впровадження АСОП, розробки варіантів тарифних моделей та засобів оплати проїзду, інтеграції АСОП цих
підприємств, роботи з єдиною міською транспортною карткою, каналів емісії транспортних карток та їх
поповнення, переходу в подальшому на єдину міську транспортну картку.
27.04.2018 Виконавчим органом Київської міської ради (КМДА) було затверджено розпорядження № 706 «Про
створення автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва
незалежно від форм власності»

КП «Київпастранс» здійснюються заходи з впровадження АСОП на наземному громадському транспорті. А
також здійснює заходи з модернізації існуючих на підприємстві елементів АСОП на швидкісному трамваї, міській
електричці та фунікулері та встановленню нових технічних засобів АСОП на рухомому складі наземного
громадського транспорту.
Поставка та монтаж технічних засобів АСОП у відповідності з договором, підписаним між КП «Київпастранс» та
ТОВ «АМРІТА КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ» відбуваються в два етапи. Технічні засоби АСОП за першим та другим
етапами в кількості 1500 комплектів для рухомого складу та 300 комплектів приладів інспекції вже прибули на
склад підприємства.
Проводяться роботи по монтажу отриманих комплектів технічних засобів АСОП на рухомий склад підприємства.
Станом на 29.05.2018 у відповідності з графіком здійснено монтаж 820 комплектів технічних засобів на
транспортних одиницях підприємства.
Триває процесс модернізації існуючої системи оплати КП «Київський метрополітен» з метою інтеграції з новою
системою автоматизованої оплати проїзду та інтеграції програмної оболонки АСОП з існуючими системами
КП «ГІОЦ», для подальшого справляння та розподілення коштів, що будуть надходити за проїзд.
Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) розроблено проекти Правил користування міським наземним пасажирським
транспортом міста Києва та Правил користування Київським метрополітеном з урахуванням впровадження
нової системи розрахунку за проїзд, які погоджується у встановленому порядку.
Департаментом
інформаційно-комунікаційних
технологій
спільно
з
Департаментом
транспортної
інфраструктури було підготовлено проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 25.05.2018 № 910-ПР «Про затвердження порядку функціонування
автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно
від форм власності».
Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань,
Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) оприлюднено проект
зазначеного розпорядження 25.05.2018 в мережі
Інтернет за адресою:www.kyivcity.gov.ua для отримання зауважень та пропозицій.
На цей час проект розпорядження знаходиться на погодженні у встановленому порядку в структурних
підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Тестовий запуск на вибіркових маршрутах планується до кінця 2018 року.
(https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_6999988.pdf)
лист відповідального заступника голови КМДА (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_0777771.pdf)

2016-03-09 Відрахування голосів (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=1778&chit=#a_ch_)
09.03.2016 з метою забезпечення виконання ст. 23-1 Закону України «Про звернення громадян» для недопущення підписання
електронної петиції без участі громадянина, всі голоси в цій петиції, які мали ознаки фальсифікації, були відраховані. Загалом з
ознаками фальсіфікації було виявлено та заблоковано 112 голосів.

()

2016-03-11 Доручення (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=1778&chit=#a_ch_)
Київський міський голова Віталій Кличко доручив Постійній комісії Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами (доручення
08/КО-2950(п) від 11.03.2016) розглянути електронну петицію в установленому порядку.
()

2016-04-06 Розгляд петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=1778&chit=#a_ch_)
На виконання доручення Київського міського голови від 11.03.2016 № 08/КО-2950(п) щодо заміни маршрутних таксі на автобуси
та електротранспорт з введенням єдиного проїзного квитка у м. Києві 24.03.2016 року відбулося засідання профільної комісії
Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами. На засідання було ухвалено:
1. Рекомендувати Департаменту транспортної інфраструктури відповідно до висновків експертів Світового банку та проведеної
роботи розробити рекомендації, свій план, відповідні нормативні документи щодо розвитку громадського транспорту та
маршрутів у м. Києві, з урахуванням цих рекомендацій, враховуючи питання якості та безпеки для обслуговування громадян, та
втілення європейських стандартів у цьому напрямку.
2. Рекомендувати Департаменту транспортної інфраструктури зробити детальний аналіз законодавчих та підзаконних актів,
нормативних документів з цього приводу з метою покращення транспортної інфраструктури міста та країни.

3. Перенести розгляд питання пункту 2електронної петиції № 1778 (доручення Київського міського голови від 11.03.2016 № 08/
КО-2950(п)) щодо заміни маршрутних таксі на автобуси та електротранспорт з введенням єдиного проїзного квитка у м. Києві
на одне з наступних засідань постійної комісії
Протокол №7 від 24.03.2016 (http://kmr.gov.ua/uk/comisii/25/protokol)

2018-10-19 Інформування відповідального заступника (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=1778&chit=#a_ch_)

Надання інформації щодо актуального стану виконання від відповідального заступника голови Київської міської
державної адміністрації:
На сьогодні в місті Києві в складі наземного транспорту функціонують:
76 автобусних маршрутів (25%) в звичайному режимі руху, на яких працює 320 одиниць рухомого складу;
156 автобусних маршрутів (52%) в режимі маршрутного таксі (з них 1 нічний), на яких працює 1700 одиниць
рухомого складу (з них- 27 обслуговує КП "Київпастранс");
47 тролейбусних маршрутів (15%), в тому числі 3 нічні, на яких працює 390 одиниць рухомого складу;
23 трамвайних маршрути (8%), на яких працює 211 одиниць рухомого складу.
Однак, беручи до уваги існуючий складний рельєф окремих районів м. Києва з приватною, переважно
садибною/малоповерховою забудовою, вузькі проїзні частини вулиць доріг, а також напрямки пересувань
пасажирів з малим пасажиропотоком (збиткові) - реалізація електронної петиції в частині повної відмови від
автобусів малої місткості неможлива. Тому, з метою забезпечення реорганізації спільно зі Світовим банком було
розроблено копплекс заходів.
З початку реалізації запропонованих Світовим банком рекомендацій було закрито 49 автобусних маршрутів в
режимі маршрутного транспорту загального користуванння у звичному режимі руху.
Упродовж року КП "Київпастранс" придбано 2 автобуси марки МАЗ , що в свою чергу не дає можливості
продовжити реалізацію петиції в частині закриття автобусних маршрутів в режимі маршрутного таксі в м. Києві.
Разом з тим, у вересні місяці поточного року з метою оптимізації маршрутної мережі було закрито ще один
автобусний маршрут загального користування в режимі маршрутного таксі № 565.
Введення "Єдиного квитка в місті Києві".
Департаментом інформаційно-комінікаційних технологій спільно з Департаментом транспортної інфраструктури
було підготовлено проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 25.05.2018 № 910-ПР "Про затвердження порядку функціонування автоматизованої
системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм
власності".
На цей час проект розпорядження знаходиться на погоджені у встановленому порядку в стуктурних
підрозділах.
Відповідно до проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 24.09.2018 № 1780 -пр "Про введення в дослідну експлуатацію автоматизованої системи
обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності"
планується з 30.10.2018 до 30.10.2019 ввести в дослідну експлуатацію автоматизовану систему обліку оплати
проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності: у метрополітені,
фунікулері, міський елекричці, на трамвайних і тролейбусних маршрутах, автобусних маршрутах у звичайному
режимі руху, а також деяких автобусних маршрутах в режимі маршрутного таксі.
Станом на сьогодні проект розпорядження проходить процедуру погодження в структурних підрозділах
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
лист відповідального заступника голови КМДА (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_6544444.pdf)
()

2017-07-12 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=1778&chit=#a_ch_)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами розглянуто питання щодо
запровадження у столиці електронного квитка.
За даними Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА), система єдиного електронного
квитка розробляється на базі комунальних підприємств “Київський метрополітен” та “Київпастранс”. Найближчим часом буде
оголошено конкурс на закупівлю обладнання, яке потрібне для запровадження е-квитка в наземному пасажирському
транспорті.
Заплановано, що у столиці відповідна система повноцінно запрацює з другого кварталу 2018 року.
()

2019-03-20 Звітування щодо стан реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=1778&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв`язку та реклами заслухано
інформацію про стан виконання планів заходів, спрямованих на реалізацію порушених в електронних петиціях
питань.
За результатами інформації ухвалили:
- Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) спільно з Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) опрацювати питання організації маршруту
виїзної наради постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв`язку та реклами щодо тестування
автоматизованої системи проїзду пасажирів у громадському транспорті міста Києва;
- Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) спільно з Комунальною службою перевезень опрацювати питання щодо організації
введення в експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду для автобусних маршрутів загального
користування, які працюють в режимі маршрутного таксі та розглянути зазначене питання на одному з
наступних засідань комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв`язку та реклами за участю
представників приватних перевізників міста Києва;
- Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) спільно з КП "Київпастранс" надати постійні комісії Київської міської ради з
питань транспорту, зв`язку та реклами інформацію щодо графіку встановлення програмно-технічних
комплексів самообслуговування (ПТКС) для оплати проїзду пасажирів у громадському транспорті у місті Києві.
(https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_1337771.pdf)

Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_1988666.pdf)

2017-07-12 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=1778&chit=#a_ch_)

12.07.2017
Відповідно до пункту 6.5 Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 09.02.2017 №817/1821 відповідальна посадова особа за опрацювання
порушених в електронній петиції питань на вимогу постійної комісії Київської міської ради, якій Київський
міський голова доручив здійснювати контроль за опрацюванням порушених в електронній петиції питань, раз
на два місяці звітує перед постійною комісією Київської міської ради про реалізацію плану заходів, спрямованих
на реалізацію порушених в електронній петиції питань.
12 липня 2017 року на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами
розглянуто поточний стан реалізації електронних петицій «Зменшити кількість зовнішньої реклами на 50%»,
«Сделать яркие освещения пешеходных переходов в темное время суток», «Убрать всю наружную рекламу в
центральной и исторической части города», «Відмова від "маршруток", перехід на автобуси і електротранспорт.
Введення "єдиного квитка" в місті Києві», за результатом розгляду яких ухвалили:
1. Взяти до відома інформацію Департаменту транспортної інфраструктури, Управління з питань реклами щодо
стану виконання електронних петицій, які були підтримані постійною комісією Київської міської ради з питань
транспорту, зв’язку та реклами.
2. Провести окреме засідання постійної комісії з розгляду плану заходів щодо впровадження проекту «Єдиний
електронний квиток» в м. Києві та розгляду технічного завдання на тендери, які планує оголосити
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій.
Витяг з протоколу засідання ПК (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_7810471.pdf)

2018-03-29 Інформування щодо поточного стану виконання петиці (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=1778&chit=#a_ch_)

На сьогодні в місті Києві в складі наземного транспорту функціонують:
76 автобусних маршрутів (25%) в звичайному режимі руху, на яких працює 320 одиниць рухомого складу;
156 автобусних маршрутів (52%) в режимі маршрутного таксі, на яких працює 1700 одиниць рухомого складу (з
них – 27 обслуговую КП «Київпастранс»);
47 тролейбусних маршрутів (15%), в тому числі 3 нічні, на яких працює 390 одиниць рухомого складу;
23 трамвайні маршрути (8%), на яких працює 211 одиниць рухомого складу.

У відповідності до критеріїв сьогодення необхідна реорганізація маршрутної мережі.
Однак, беручи до уваги існуючий складний рельєф окремих районів м. Києва з приватною, переважно
садибною/малоповерховою забудовою, вузькі проїзні частини вулиць та доріг, а також напрямки пересувань
пасажирів з малим пасажиропотоком (збиткові) – реалізація електронної петиції №1778 в частині повної відмови
від автобусів малої місткості, неможлива.
Тому, з метою забезпечення реорганізації спільно зі Світовим банком було розроблено комплекс заходів, яким
передбачається:
1. Закрити 118 маршрутів громадського транспорту (89 автобусних в режимі маршрутного таксі та 13
автобусних звичайного режиму руху, 11 тролейбусних та 5 трамвайних).
2. Відкрити 19 нових маршрутів громадського транспорту (автобусні та тролейбусні).
3. Організувати роботу 46 маршрутів громадського транспорту за оновленою схемою (35 звичайний режим та
11 в режимі маршрутного таксі).
Очікуваний результат:
77 автобусних маршрутів (38%) у звичайному режимі руху;
67 автобусних маршрутів (33%) в режимі маршрутного таксі;
42 тролейбусних маршрутів (21%);
19 трамвайних маршрути (8%).

З початку реалізації запропонованих Світовим банком рекомендацій було закрито 49 маршрутів в режимі
маршрутного таксі, які повністю або частково дублювали маршрути пасажирського транспорту загального
користування у звичайному режимі руху.
Такі зміни дали змогу зменшити кількість маршрутів, що дублюють звичайні режими руху на 15%,
оптимізувати мережу громадського транспорту на 18%.
Лист відповідального заступника голови КМДА (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_2448888.pdf)

Номер 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 %! (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?
pid=2079&chit=#a_ch_)
Назва

Автор Баранова Галина Іванівна

Надання інформації щодо актуального стану виконання від відповідального заступника голови Київської міської
державної адміністрації:
Наразі за дорученням постійної комісії комунальними підприємствами лісопарковими господарствами м. Києва
здійснюється інвентаризація лісових земельних ділянок, а КО «Київзеленбуд» розпочато процедуру публічних
закупівель щодо розробки оновленої програми розвитку зеленої зони м. Києва на 2019-2024. Київською міською
радою прийнято низку рішень щодо заборони проведення суцільних рубок на територій міських лісів.
лист відповідального заступника голови КМДА (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_7000003.pdf)

Хроніка подій
2016-04-22 Доручення (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=2079&chit=#a_ch_)
Київський міський голова Віталій Кличко доручив ( доручення від 20.04.2016 №08/КО-5099(п)) постійній комісії Київради з
питань екологічної політики розглянути електронну петицію в установленому порядку.
()

2016-05-04 Розгляд (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=2079&chit=#a_ch_)
27.04.16 року на виконання доручення Київського міського голови В. Кличко (доручення від 20.04.2016 №08/КО-5099(п))
відбулося засідання профільної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики.
На засідання було ухвалено:

1. Підтримати електронну петицію щодо заборони вирубки лісів, парків, знищення скверів та унеможливлення зменшення
зелених зон в м. Києві.
2. Поінформувати автора петиції про опрацювання проекту рішення Київради «Про введення мораторію на вирубку зелених
насаджень у межах природно-заповідного фонду міста Києва».
Витяг з протоколу (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_3478322.pdf)

2017-04-06 План заходів (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=2079&chit=#a_ch_)
Відповідно до вимог Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій затвердженого рішенням Київської
міської ради від 09.02.2017 №817/1821 розроблено план заходів, спрямованих на реалізацію порушених в електронній петиції
План заходів (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_7933115.pdf)

2019-02-13 Розгляд петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=2079&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики розглянуто електронну
петицію та за результатом розгляду вирішено взяти до відома інформацію, оголошену на засіданні.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_8009992.pdf)

2018-12-19 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=2079&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики заслухано звіт заступника
голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва П.О. про стан виконання плану заходів,
спрямованих на реалізацію електронній петиції. За результатом звітування вирішено взяти до відома
інформацію, оголошену на засіданні.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_9155533.pdf)

2016-07-07 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=2079&chit=#a_ch_)
На пленарному засіданні І сесії Київської міської ради VІIІ скликання 07.07.2016 прийнято рішення №574/574 "Про введення
мораторію (заборони) на суцільну вирубку зелених насаджень у межах об'єктів природно-заповідного фонду міста Києва".
Рішення №574/574 (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_2437770.pdf)

2016-07-07 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=2079&chit=#a_ch_)
На пленарному засіданні І сесії Київської міської ради VІIІ скликання 07.07.2016 прийнято рішення №572/572 "Про продовження
чинності Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній
частині міста".
Рішення №572/572 (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_8599771.pdf)

2018-01-31 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=2079&chit=#a_ch_)

31.01.2018 року на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики розглядалося
питання заслуховування звіту про стан виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію електронної
петиції. За результатами розгляду, комісією ВИРІШЕНО:
1. Рекомендувати Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київська міська державна адміністрація) та КО «Київзеленбуд» провести інвентаризацію земельних ділянок,
які знаходяться на балансі лісопаркових господарств;
2. Рекомендувати Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київська міська державна адміністрація) та КО «Київзеленбуд» протягом 2018 року підготувати проект
оновленої Програми розвитку зеленої зони м. Києва.
Витяг з протоколу (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_9711144.pdf)

Номер 4636

Створення мережі громадських вбиралень у Києві
(https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=4636&chit=#a_ch_)
Назва

Автор Щелкунов Сергій Сергійович

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливноенергетичного комплексу заслухано звіт поточного виконання електронної петиції. За результатами
звіту вирішено:

1) відмітити, що по виконанню петиції заплановано розробити проектну документацію та встановити 16-20
сучасних автоматизованих громадських вбиралень європейського зразка протягом 2018-2019 років;
2) у місті Києві запровадждено безоплатне та вільне користування мешканцями та гостями міста Києва
туалетами у закладах громадського харчування;
3) Департаменту житлово-комунальної інфраструктури підготувати лист за підписом Київського міського
голови Кличка В.В. до Укрзалізниці щодо вільного доступу мешканцями та гостями міста Києва до громадських
вбиралень, які розташовані у приміщенні Укрзалізниці.

Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_6044444.pdf)

Хроніка подій
2018-07-25 Інформування відповідального заступника (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=4636&chit=#a_ch_)

Надання інформації щодо актуального стану виконання від відповідального заступника голови Київської міської
державної адміністрації:
Виконання петиції № 4636 «Створення мережі громадських вбиралень у Києві» Департаментом житловокомунальної
інфраструктури,
Департаментом
міського
благоустрою,
Департаментом
транспортної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
відповідними підпорядкованими підприємствами забезпечується шляхом виконання Плану заходів на 2017 рік
щодо розвитку мережі громадських вбиралень у місті Києві, затвердженого розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.09.2017 № 1090 «Про
затвердження Плану заходів на 2017 рік щодо розвитку мережі громадських вбиралень у місті Києві» та
розгорнутих Планів заходів на 2018 рік з утримання, ремонту, обслуговування стаціонарних громадських
вбиралень, розміщення і обслуговування мобільних туалетних кабін в місцях масового перебування громадян
при відсутності стаціонарних громадських вбиралень, затверджених структурними підрозділами виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Інформація про стан виконання
розгорнутих Планів заходів на 2018 рік додається.
План заходів з реалізації е-петиції «Створення мережі громадських вбиралень у Києві» затверджено в
установленому порядку.
Виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) видано
розпорядження від 24.05.2018 №888 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 жовтня 2013 року № 1948 «Про будівництво
інженерних мереж та встановлення громадських вбиралень модульного типу», яким заплановано розробити
проектну документацію та встановити 16–20 сучасних автоматизованих громадських вбиралень європейського
зразка протягом 2018-2019 років.
У першому півріччі 2018 року СВКП «Київводфонд» проведено процедуру закупівлі послуг з розробки проектної
документації для будівництва інженерних мереж для встановлення автоматизованих громадських вбиралень
модульного типу. Наразі укладено договори на 6 адрес і тривають роботи з виготовлення та погодження
проектів. Роботи проводяться згідно з графіком відповідно до укладених договорів. Після отримання проектів
СВКП «Київводфонд» проведе процедуру закупівлі послуг з будівництва інженерних мереж та побудує мережі,
на які буде встановлено та підключено автоматизовані громадські вбиральні модульного типу.
Забезпечується виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 18.04.2008 № 579 «Про вільний доступ громадян до туалетів закладів громадського
харчування», відповідно до якого у м. Києві запроваджено безоплатне та вільне користування мешканцями та
гостями міста Києва туалетами у закладах громадського харчування, та розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 13.06.2006 №951 «Про заходи щодо забезпечення м. Києва необхідною кількістю
громадських туалетів».
лист відповідального заступника голови КМДА (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_6888887.pdf)

2018-12-01 Інформування відповідального заступника (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=4636&chit=#a_ch_)

Надання інформації щодо актуального стану виконання від відповідального заступника голови Київської міської
державної адміністрації:

Виконання петиції № 4636 «Створення мережі громадських вбиралень у Києві» Департаментом житловокомунальної
інфраструктури,
Департаментом
міського
благоустрою,
Департаментом
транспортної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
відповідними підпорядкованими підприємствами забезпечується шляхом виконання Плану заходів на 2017 рік
щодо розвитку мережі громадських вбиралень у місті Києві, затвердженого розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.09.2017 № 1090 «Про
затвердження Плану заходів на 2017 рік щодо розвитку мережі громадських вбиралень у місті Києві» та
розгорнутих Планів заходів на 2018 рік з утримання, ремонту, обслуговування стаціонарних громадських
вбиралень, розміщення і обслуговування мобільних туалетних кабін в місцях масового перебування громадян
при відсутності стаціонарних громадських вбиралень, затверджених структурними підрозділами виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Інформація щодо забезпечення мешканців м. Києва та гостей столиці послугою громадських вбиралень станом
на 01.12.2018 додається.
(https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_5444888.pdf)
лист відповідального заступника голови КМДА (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_0333322.pdf)

2016-12-28 Доручення (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=4636&chit=#a_ch_)
Київський міський голова Віталій Кличко доручив (доручення від 28.12.2016 №08/КО-15536 (п)) постійній комісії Київської
міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу та виконавчому органу
Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) розглянути електронну петицію в установленому порядку.
()

2017-01-16 Розгляд петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=4636&chit=#a_ch_)
16.01.2016 на виконання доручення Київського міського голови В.Кличка (доручення від від 28.12.2016 №08/КО-15536
(п)) відбулося позачергове засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та
паливно-енергетичного комплексу.
Вирішили:
1. Відмітити, що автор петиції №4636 Щелкунов С.С, був запрошений на засідання постійної комісії, але не зміг взяти участь у
засіданні з об'єктивних причин;
2. Підтримати петицію №4636 "Створення мережі громадських вбиралень у м.Києві";
3. Запропонувати заступнику голови КМДА Пантелеєву П.О. у термін до 20.02.2017 підготувати та надати на розгляд постійній
комісії:
інвентаризаційний звіт громадських вбиралень, які знаходяться на балансі комунальних підприємств у м. Києві
розробити пропозиції щодо створення умов для приватно-комунального партнерства;
розробити проект схеми громадських вбиралень у м. Києві.
Витяг з протоколу №1 від 16.01.2017 (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_2922664.pdf)
()

2018-11-12 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=4636&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливноенергетичного комплексу заслухано інформацію про поточний стан
виконання електронної петиції. За
результатами звіту вирішено запропонувати Департаменту житлово-комунальної інфраструктури продовжити
роботу по виконанню петиції.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_2555999.pdf)

2019-01-21 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=4636&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливноенергетичного комплексу заслухано інформацію про поточний стан
виконання електронної петиції. За
результатами звіту вирішено прийняти до відома інфориацію СВКП "Київводфонд" про хід виконання.
Також у 2019 році СВКП "Київводфонд" заплановано продовжити роботу із створення комфортних умов для
мешканців та гостей міста Києва в частині забезпечення їх послугою громадських вбиралень, а саме:
розроблення проекту розпорядження щодо передачі громадських вбиралень, розташованих в зонах
відпочинку, з балансу СВКП "Київводфонд" на баланс комунальних підприємств - балансоутримувачі
території (КП УЗН, КП "Плесо"). На кінець року заплановано підписання актів приймання - передачі;
реалізація проектів з будівництва інженерпних мереж для встановлення автоматизованих громадських

вбиралень модульного типу по 6 об`єктах . Почато роботи з проектування наступної черги будівництва
інженерних мереж для встановлення громадських вбиралень модульного типу;
виконання робіт з капітального ремонту в п`яти громадських вбираленьнях стаціонарного типу;
продовження разом з КП "Київське інвестиційне агенство" супроводу і можливої реалізації інвестиційних
проектів;
реконструкція громадських вбиралень стаціонарного типу, розпочата у 2018 році по 10-ти об`єктах;
при створенні нових або реконструкції наявних парків і скверів зобов`язання замовників в обов`язковому
порядку передбачити створення на цих територіях (будівництво, встановлення) нових громадських
вбиралень;
забезпечення масових заходів міського та державного значення мобільними туалетними кабінами
відповідно до розпоряджень виконавчого органу КМДА в установленому порядку.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_7999333.pdf)
()

2019-01-30 Інформування відповідального заступника (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=4636&chit=#a_ch_)

Виконання петиції № 4636 «Створення мережі громадських вбиралень
у Києві» забезпечується
Департаментом житлово-комунальної інфраструктури, Департаментом транспортної інфраструктури,
Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та відповідними підпорядкованими підприємствами шляхом виконання Плану заходів
на 2017 рік щодо розвитку мережі громадських вбиралень у місті Києві, затвердженого розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.09.2017 № 1090
«Про затвердження Плану заходів на 2017 рік щодо розвитку мережі громадських вбиралень у місті Києві» та
розгорнутих Планів заходів на 2018 рік з утримання, ремонту, обслуговування стаціонарних громадських
вбиралень, розміщення і обслуговування мобільних туалетних кабін в місцях масового перебування громадян
при відсутності стаціонарних громадських вбиралень, затверджених структурними підрозділами виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 24.05.2018 № 888 «Про внесення до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 30 жовтня 2013 року № 1948 «Про будівництво інженерних
мереж та встановлення громадських вбиралень модульного типу», СВКП «Київводфонд» у 2018 році проведено
тендери та укладено договори на проектування мереж. Тривають роботи з виготовлення та погодження
проектів.
Інформація щодо забезпечення мешканців м. Києва та гостей столиці послугою громадських вбиралень станом
на 31.12.2018 додається.
лист відповідального заступника голови КМДА (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_0222211.pdf)

2017-07-03 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=4636&chit=#a_ch_)
На черговому засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливноенергетичного комплексу розглянуто інформацію про хід виконання петиції №4636 «Створення мережі громадських вбиралень
у Києві».
За результатом розгляду ВИРІШЕНО:
1. Взяти до уваги інформацію про виконання петиції № 4636.
2. Запропонувати заступнику голови КМДА Пантелеєву П.О. :
звернути увагу на недостатні заходи по виконанню петиції №4636;
проаналізувати ситуацію з експлуатацією вбиралень у м. Києві та надати відповідні висновки до постійної комісії;
опрацювати питання щодо можливості передачі в безоплатну оренду діючих туалетів при умові сплати комунальних
послуг орендарем;
надати пропозиції щодо визначення єдиного відповідального за реалізацію Програми по створенню мережі громадських
вбиралень у м. Києві.
3. Запропонувати генеральному директору СВКП «Київводофонд» Козловській С.С. терміново надати до постійної комісії
результати інвентаризації громадських вбиралень та відповідну план-схему їхнього розташування.
4. Повторно розглянути питання про виконання петиції №4636 «Створення мережі громадських вбиралень у Києві» у вересні
цього року.
Витяг з протоколу засідання ПК (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_7993337.pdf)
()

2017-10-23 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=4636&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливноенергетичного комплексу заслухано актуальний стан реалізації петиції. За результатами розгляду, вирішено:
1. Прийняти до відома інформацію про стан виконання петиції №4636;
2. Запропонувати Департаменту ЖКІ:
проаналізувати та поінформувати постійну комісію у термін до 30.11.2017 по наявності та кількості
туалетів у міських парках та скверах
передбачити розміщення мінімум 1 мобільного туалету в кожному міському парку або сквері;
покласти персональну відповідальність на керівництво балансоутримувачів міських парків та скверів за
функціонування відповідних туалетів;
визначити окрему посадову особу в кожному районі міста, яка буде в оперативному телефонному режимі
приймати інформацію про непрацюючі туалети;
3. Запропонувати Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища опрацювати
питання щодо виготовлення та встановлення необхідної кількості (для зручності) табличок з інформацією про
місцезнаходження та безкоштовне користування туалетом в кожному міському парку або сквері.
Витяг з протоколу засідання ПК (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_3754477.pdf)

2017-01-23 Відкритий лист автора петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=4636&chit=#a_ch_)

Відкритий лист членам постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та
паливно-енергетичного комплексу автора петиції №4636 щодо створення мережі громадських вбиралень у м.
Києві
Відкритий лист автора петиції (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_5337777.pdf)

2017-10-23 Відкритий лист автора петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=4636&chit=#a_ch_)

Відкритий лист членам постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та
паливно-енергетичного комплексу автора петиції №4636 щодо створення мережі громадських вбиралень у м.
Києві
Відкритий лист автора петиції (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_5822220.pdf)

2018-02-19 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=4636&chit=#a_ch_)

19.02.2018 року на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу розглядалося питання заслуховування звіту про стан
виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію електронної петиції. За результатами розгляду, комісією
ВИРІШЕНО:
1. По виконанню петиції №4636 «Створення мережі громадських вбиралень у м. Києві» відмітити, що у 2018 році
за рахунок міського бюджету планується встановити громадські вбиральні:
на
на
на
на
на

91 локації у парках та скверах;
66 локацій на пляжах та біля води;
3 локаціях на ринках;
212 локаціях біля метро та вузлових зупинках громадського транспорту;
61 локації на кладовищах.

З них:
169 громадських вбиралень – стаціонарного типу;
20 громадських вбиралень – модульного типу;
12 громадських вбиралень – контейнерного типу;
464 громадські вбиральні – мобільного типу.
2. Запропонувати директору СВКП «Київводфонд» Козловській С.С. по виконанню петиції:
проаналізувати результати інвентаризації громадських вбиралень та план на 2018 рік по встановленню
громадських вбиралень та надати висновки до постійної комісії;
у термін до 26.02.2018 року надати до постійної комісії інформацію щодо кількості коштів, які були
використані з міського бюджету у 2017 році на облаштування громадських вбиралень.
Протокол комісії (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_7600008.pdf)

2017-07-17 План заходів (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=4636&chit=#a_ch_)

Відповідно до вимог Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій затвердженого
рішенням Київської міської ради від 09.02.2017 №817/1821 розроблено план заходів, спрямованих на реалізацію
порушених в електронній петиції питань.

План заходів (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_0822220.pdf)

2018-04-10 Звітування щодо актуального стану реалізації (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=4636&chit=#a_ch_)

10.04.2018, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та
паливно-енергетичного комплексу заслухано звіт щодо актуального стану реалізації електронної петиції. За
результатами заслуховування вирішено:
Відмітити, що на виконання петиції Департаментом ЖКІ забезпечується виконання розпоряджень КМДА від
13.06.2006 №951 «про заходи щодо забезпечення м. Києва необхідною кількістю громадських туалетів» та від
18.04.2008 №579 «Про вільний доступ громадян до туалетів закладів громадського харчування», відповідно до
якого у м. Києві запроваджено безоплатне та вільне користування мешканцями та гостями міста Києва
туалетами у закладах громадського харчування; Департамент ЖКІ підготував лист від 02.04.2018 №058/4/22658 на ім’я Київського міського голови Кличка В.В. щодо затвердження Плану заходів з реалізації петиції.
Витяг з протоколу (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_2008888.pdf)

Номер 5280

Про винесення заводу «Фанплит» за межі м.Києва.
(https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=5280&chit=#a_ch_)
Назва

Автор Довжок Олег Эвгенович

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики
заслухано звітування щодо реалізації підтриманої успішної петиції.
За результатом заслуховування вирішено рекомендувати створеній міжвідомчій робочій групі раз на два місяці
надавати в постійну комісію Київради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики інформацію
про розгляд електронної петиції «Про винесення заводу «ФАНПЛИТ» за межі міста Києва» від 12.12.2016 № 5280
щодо вирішення питання по суті.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_9366666.doc)

Хроніка подій
2018-07-11 Звітування щодо актуального стану реалізації (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=5280&chit=#a_ch_)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики заслухано звіт
поточного виконання електронної петиції. За результатами звіту вирішено:
1) інформацію Управління екології та природних ресурсів прийняти до уваги;
2) звіт про виконання Плану заходів по підтриманій електронній петиції направити заступнику міського голови - секретарю
Київської міської ради В.Прокопіву.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_9711115.pdf)

2018-07-19 Інформування відповідального заступника (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=5280&chit=#a_ch_)

Надання інформації щодо актуального стану виконання від відповідального заступника голови Київської міської
державної адміністрації:
Відповідно до доручення Київського міського голови Кличка В.В. від 26.04.2018 № 15491 відповідальним за
розгляд та реалізацію електронної петиції № 5280 “Про винесення заводу “Фанплит” за межі м. Києва”, в тому
числі розробку та затвердження проекту плану заходів, спрямованих на реалізацію порушених в електронних
петиціях питань, розгляд листів та звернень щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з
функціонуванням заводу ПАТ “Фанплит”, визначено заступника голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєва П.О. та виконуючого обов’язки начальника Управління екології та природних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Мальованого А.М.
лист відповідального заступника голови КМДА (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_2222555.pdf)

()

2018-07-24 Інформування відповідального заступника (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=5280&chit=#a_ch_)

Надання інформації щодо актуального стану виконання від відповідального заступника голови Київської міської
державної адміністрації:
Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) було підготовлено проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) «Про утворення тимчасової міжвідомчої робочої групи з питань
формування плану заходів з вирішення проблемних питань функціонування заводу ПрАТ «Фанери та плити».
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про
утворення міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо врегулювання проблемних питань,
пов’язаних з функціонуванням заводу ПрАТ «Фанери та плити»» затверджено
від 06.04.2018 № 570 (далі – Розпорядження).
Відповідно пункту 1 Розпорядження утворено тимчасову міжвідомчу робочу групу з питань формування плану
заходів з вирішення проблемних питань функціонування заводу ПрАТ «Фанери та плити».
Керуючись Положенням про тимчасову міжвідомчу робочу групу з питань формування плану заходів з
вирішення проблемних питань функціонування заводу ПрАТ «Фанери та плити», затвердженого
Розпорядженням, робоча група забезпечує координацію та взаємодію дій територіальних органів виконавчої
влади у сфері охорони навколишнього природного середовища, проводить аналіз проблемних питань
співіснування ПрАТ «Фанери та плити» та мешканців житлового комплексу «Комфорт Таун», сприяє реалізації
виконаних заходів щодо мінімізації шкідливого впливу виробничої діяльності підприємства ПрАТ «Фанери та
плити», проводить постійний та скликає засідання. Наступне засідання тимчасової міжвідомчої робочої групи
заплановано на 27.07.2018.
Згідно пункту 3 Розпорядження, робоча група подає Київському міському голові пропозиції щодо плану заходів
з вирішення питань функціонування заводу ПрАТ «Фанери та плити» в термін до 01 вересня 2018 року.
лист відповідального заступника голови КМДА (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_2999993.pdf)

2018-10-10 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=5280&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики заслухано звіт про стан
виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію електронній петиції. За результатом заслуховування
звіту, вирішено взяти до відома інформацію, оголошену на засіданні постійної комісії.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_2111444.pdf)
()

2017-03-22 Доручення (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=5280&chit=#a_ch_)
Київський міський голова Віталій Кличко доручив (доручення від 22.03.2017 №08/КО-3181 (п)) профільним заступникам голови
Київської міської державної адміністрації, постійній комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики, постійній комісії Київської міської ради з питань екологічної політики та керівнику апарату виконавчого
органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) розглянути електронну петицію в установленому
порядку.
()

2018-10-24 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=5280&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики
заслухано звіт поточного виконання електронної петиції
результатами лабораторних досліджень атмосферного повітря, перевищень гранично допустимих
концентрацій вуглецю оксиду, ангідриду сірчистого, недиференційованого пилу не зафіксовано. За
інформацією представника Державної екологічної інспекції в м. Києві було проведено планові та позапланові
первірки діяльності заводу ПрАТ "Фанплит". Наразі завод не працює. Головою наглядової ради ПрАТ "Фанплит"
Цуприком Б.М. було повідомлено при призупинення виробничої діяльності заводу, у зв`язку з анулюванням
дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Крім того, ПрАТ
"Фанплит", не погоджуючись з перенесенням заводу за межі міста, було подано матеріали до Міністерства
екології та природних ресурсів України для отримання нового дозволу без врахквання роботи цеху ДВП, де
використовується обладнання "Konus Kesellla". Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) направлено лист до Міністерства екології
природних ресурсів України з проханням урахувати думку громадськості при розгляді документів,
поданих ПрАТ "Фанплит" для отримання дозволу на викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря.

За результатами звіту вирішено інформацію про хід виконання плану заходів направити заступнику міського
голови- секретарю Київської міської ради В. Прокопіву.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_5443333.pdf)

2017-03-29 Розгляд петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=5280&chit=#a_ch_)
29.03.2017 на виконання доручення Київського міського голови В.Кличка (доручення від 22.03.2017 №08/КО-3181 (п)) відбулося
чергове засідання постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики.
Вирішили:
Звернутися до Київського міського голови з приводу створення міжвідомчої робочої групи у складі фахівців профільних
постійних комісій Київської міської ради – з питань екологічної політики, з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики, з питань бюджету та соціально-економічного розвитку; профільних структурних підрозділів виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації), фахівців Міністерства екології та природних ресурсів України, а також
Державної екологічної інспекції у м. Києві з залученням громадськості з метою формування плану заходів з вирішення проблеми
функціонування заводу ПрАТ «Фанери та плити».
5280 (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_0771199.docx)

2017-03-29 Розгляд петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=5280&chit=#a_ch_)
29.03.2017 на виконання доручення Київського міського голови В.Кличка (доручення від 22.03.2017 №08/КО-3181 (п)) відбулося
чергове засідання постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
Вирішили:
Рекомендувати Київському міському голові В. Кличку доручити профільному заступнику Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків створити робочу групу із залученням членів постійної комісії Київської міської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, постійної комісії з питань екологічної політики, Департаменту
промисловості та розвитку підприємництва, Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, Державної екологічної
інспекції у м. Києві для напрацювання плану заходів щодо вирішення питання по суті.
Витяг з протоколу №5 від 29 березня 2017 року засідання постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/5280.pdf)
()

2018-11-19 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=5280&chit=#a_ch_)

Інформування відповідального заступника голови КМДА щодо актуального стану реалізації електронної петиції
у вкладеному файлі.
Інформування заступника голови КМДА (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_0221111.doc)

2017-07-04 План заходів (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=5280&chit=#a_ch_)
Відповідно до вимог Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій затвердженого рішенням Київської
міської ради від 09.02.2017 №817/1821 розроблено план заходів, спрямованих на реалізацію порушених в електронній петиції
План заходів (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_1337766.docx)

2019-02-13 Розгляд петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=5280&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики розглянуто інформацію про
стан виконання Плану заходів по електронній петиції. Доповідач Т. Черняшчик запропонувала звернутися до
Київського міського голови В. Кличка з пропозицією зняти з контролю електронну петицію, оскільки з вересня
місяця станом на сьогодні підприємство не працює. Виробництво відсутнє. Підприємство подало звіт про
інвентаризацію до Міністерства екології України. Отримали зауваження, які до цього часу не усунуті. Доповідач
також зазаначила, що відбулося скорочення працівників із штату чисельності 300 осіб, залишилося близько 40
осіб, які підтримують підприємство в належному стані.
За результатами розгляду вирішено звернутися до Київського міськог голови Кличка В. В. з проханням зняти із
контролю дану петицію.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_2447711.pdf)

2019-02-27 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=5280&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики заслухано звіт заступника
голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва П.О. про стан виконання плану заходів,
спрямованих на реалізацію електронній петиції.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_8533377.pdf)

2019-02-21 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=5280&chit=#a_ch_)

Голова наглядової ради ПрАТ "Фанплит" цуприк Б. М. на засіданні Постійної комісії, яке відбулося 13.02.2019
повідомив про призупинення виробничої діяльності заводу, у зв`язку з анулюванням дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
ПрАТ "Фанплит", не погоджуючись з перенесенням заводу за межі міста, подало відповідні документи до
Міністерства екології та природних ресурсів України для отримання нового дозволу без врахування роботи цеху
ДВП, де використовується обладнання "Konus Kesellla".
Також, Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), в свою чергу, направило лист до Міністерства екології та природних ресурсів України з
проханням урахувати думку громадскості при розгляді документів, поданих ПрАТ "Фанплит" для отримання
дозволу на викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря.
ПрАТ "Фанплит" подало звіт про інвентаризацію до Міністерства екології України, на який отримали суттєві
зауваження. Зауваження до цього часу не усунуті, оскільки, з вересня 2018 року до сьогодні підприємство не
працює, виробництво відсутнє. На підприємстві відбулося скорочення працівників, із штату чисельності 300 осіб
- залишилося близько 40 осіб, які і підтримують його в належному стані.
На підставі вищевикладеного, Постійна комісія дійшла висновку, що Київська міська рада вичерпала усі
можливі засоби, які відносяться до її повноважень щодо реалізації порушених в електронній петиції питань і
просить зняти з контролю електронну петицію.
лист Голови комісії (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_9711999.pdf)

2017-09-06 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=5280&chit=#a_ch_)

06 вересня 2017 року під час засідання постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики
заслухано звіт актуального стану реалізації петиції. За результатами вирішено:
1. Взяти до відома інформацію Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища

про результати заходів, вжитих відповідно до плану дій, спрямованих на реалізацію електронної петиції
№5280 «Про винесення ПрАТ «Фанери та плити» за межі м. Києва».
2. Звернутися до Київського міського голови щодо прискорення затвердження розпорядження про
формування міжвідомчої робочої групи з метою формування плану заходів з вирішення проблеми
функціонування заводу ПрАТ «Фанери та плити».
3. У разі прийняття рішення щодо перенесення заводу ПрАТ «Фанери та плити» за межі м. Києва,
облаштувати на земельній ділянці, що звільниться, парк.
Витяг з протоколу засідання ПК (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_8544331.pdf)

2017-10-18 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=5280&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики
заслухано звіти виконання планів заходів з реалізації успішних петицій, які перебувають на контролі у комісії.
Щодо стану реалізації петиції №5280 «Про винесення заводу «Фанплит» за межі м.Києва» звітувала в.о
директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА) Наталія Кондрашова, яка повідомила, що департаментом було опрацьовано обставини навколо
порушеного у петиції питання.
Департаментом з’ясовано, що ПрАТ «Фанери та плити» було надано ще у 2013 році Міністерством екології та
природних ресурсів України дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Термін дії цього
дозволу спливає 15 серпня 2018 року. Крім того, за словами Наталії Кондрашової, всі державні екологічні
інспекції України та міста Києва здійснювали планові та позапланові перевірки дотримання вимог
природоохоронного законодавства і за результатами цих перевірок не встановлено жодних порушень. Також,
Наталія Михайлівна зазначила, що підприємство має велику історію, в якому працює понад 500 працівників і
висловила позицію Департаменту про непідтримку зазначеної петиції.
В обговоренні також взяв участь головний архітектор ПрАТ «Фанери та плити» Ярослав Балич, який також
зазначив, що за результатами планових та позапланових перевірок не було встановлено шкідливих викидів
понад норму. Також, представник підприємства зазначив, що наразі ПрАТ «Фанери та плити» заключено

договір на розробку проектної документації щодо зниження рівня викидів. Відповідно до цього проекту, викиди
у атмосферне повітря будуть майже усунені.
На засіданні також була присутньою представник автора петиції, Валерія Григорчук, яка зазначила, що останні
заміри Київського міського лабораторного центру МОЗ України у лютому-березні та травні-червні 2017 року
показали, що отруйні речовини в повітрі поблизу підприємства та у житловому масиві, який знаходиться
неподалік перевищують норму. За її словами, центром надано такі показники: викиди формальдегіду
перевищують норму у 1,5 рази, ангідриду сірчистого у 6 разів, азоту діоксиду у 3,5 рази. Також Валерія
повідомила, що мешканці житлового масиву за власною ініціативою звернулися до приватної лабораторії
«Екоальянс», і у вересні 2017 року було надано такі виміри, відповідно до яких викиди формальдегіду поряд із
школою перевищують норму у 3 рази, поряд із підприємством в 3-4 рази.
За результатом обговорення, комісією вирішено:
1. Підготувати та направити заступнику міського голови – секретарю Київської міської ради інформацію щодо
ходу виконання петицій.
2. Представнику ПрАТ «Фанери та плити» надати комісії план заходів щодо зменшення викидів.
3. Звернутися до Київського міського голови щодо невідкладного створення міжвідомчої робочої групи для
вирішення питання, порушеного в електронній петиції.
Витяг з протоколу засідання ПК (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_6998888.pdf)

2018-01-31 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=5280&chit=#a_ch_)

31.01.2018 року на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики розглядалося
питання заслуховування звіту про стан виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію електронної
петиції. За результатами розгляду, комісією ВИРІШЕНО:
1. Повторно звернутись до Київського міського голови щодо прискорення затвердження розпорядження про
формування міжвідомчої робочої групи з метою формування плану заходів з вирішення проблеми
функціонування заводу ПрАТ «Фанери та плити»;
2. Звернутись до Міністерства екології та природних ресурсів України з проханням надати висновок з оцінки
впливу на довкілля ПрАТ «Фанери та плити» за місцем провадження господарської діяльності;
3. Звернутись до Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київська
міська державна адміністрація) з проханням прискорити розробку концепції створення системи моніторингу
атмосферного повітря, водойм та викидів.
Витяг з протоколу (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_6922111.pdf)

2018-01-31 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=5280&chit=#a_ch_)

31.01.2018 року на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики розглядалося питання заслуховування звіту про стан виконання плану заходів,
спрямованих на реалізацію електронної петиції. За результатами розгляду, комісією ВИРІШЕНО:
1.Інформацію взяти до відома.
2.Звернутися до профільного заступника голови Київської міської державної адміністрації інформацію надану
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва розглянути на засіданні міжвідомчої робочої групи
для прийняття відповідного виваженого рішення.
Витяг з протоколу (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_1433311.pdf)

2018-03-21 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=5280&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики розглянуто проект
розпорядження «Про утворення тимчасової міжвідомчої робочої групи з питань формування плану заходів з
вирішення проблемних питань функціонування заводу ПрАТ «Фанери та плити», спрямованих на реалізацію
електронній петиції № 5280 (про винесення ПрАТ «Фанери та плити» за межі м. Києва).
За результатом розгляду, комісією вирішено:
1. Погодити проект розпорядження «Про утворення тимчасової міжвідомчої робочої групи з питань формування
плану заходів з вирішення проблемних питань функціонування заводу ПрАТ «Фанери та плити»;
2. Рекомендувати Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) – розробнику проекту розпорядження, включити до складу
тимчасової міжвідомчої робочої групи з питань формування плану заходів з вирішення проблемних питань
функціонування заводу ПрАТ «Фанери та плити» представників постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики Ялового К.В., Новікова О.О., Сандалову О.О.

Витяг з протоколу (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_5211433.docx)

Номер 6129

Просимо врятувати безцінні історичні артефакти та археологічні розкопки на
Поштовій площі! (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=6129&chit=#a_ch_)
Назва

Автор Галімов Акім Альфадович

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики
(Комісії) заслухано звіт поточного виконання електронної петиці. Під час доповіді та обговорення зазначалося
наступне.
Никоряка О.Д., який проінформував, що стан справ з вирішенням питань, порушених у петиції, з часу
попереднього заслуховування на засіданні Комісії, не змінився. Одним з пунктів Плану заходів
передбачено створення постійно діючої робочої групи за участю автора петиції, представників громадськості,
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Інституту археології
Національної академії наук України, Міністерства культури України. На виконання вказаного пункту
органом охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) були напрацьовані пропозиції щодо оновленого кількісного складу робочої групи та подані до
Міністерства культури України на затвердження. Однак, вказана робоча група в оновленому складі жодного
засідання не проводила. Жодні будівельні чи археологічні роботи на земельній ділянці, де розміщуються
історичні знахідки, не проводяться – зупинені приписом органу охорони культурної спадщини виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Виконання наступних пунктів
Плану заходів не можливе допоки не вирішено питання з реалізацією альтернативного проекту укріплення
Поштової площі.
За результатом заслуховування звіту, вирішено:
1) інформацію заступника голови Київської міської державноїадміністрації відповідального за розробку та
реалізацію плану заходів,спрямованих на реалізацію питань, порушених у підтриманій електронній петиції
взяти до відома.
2) Департаменту культури виконавчого органу Київськоїміської ради (Київської міської державної адміністрації)
з’ясувати та надати на адресу Комісії інформацію про музей «Монетний двір», який за інформацією Станкова
О.В., раніше розміщувався на Поштовій площі.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_5777776.pdf)

Хроніка подій
2018-09-14 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=6129&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної
політики заслухано інформацію заступника голови Київської міської державної адміністрації відповідального за
реалізацію плану заходів, спрямованих на реалізацію питань, порушених у підтриманій електронній петиції.
Никоряк О. Д. проінформував, що органом охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) видані відповідні приписи, на Поштовій площі призупинені
будівельні та археологічні роботи.
За звітній період Консультативною радою з питань охорони культурної спадщини Департаменту культури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розглянуто облікову
документацію і паспорт Поштової площі з метою взяття її на облік як пам’ятки історії та археології
національного значення, направлено відповідну документацію на адресу Міністерства культури України.
За літній період на Поштовій площі відбулося два підтоплення та прорив труби, зазначені проблеми оперативно
локалізовані. З метою недопущення ситуації, під час якої накриті тимчасовим поліетиленовим пакетом розкопки
і залишки знахідок, внаслідок парникового ефекту ймовірно страждатимуть від грибкового процесу,
Міністерством культури України була проведена нарада за участі народних депутатів України, виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), громадськості, на якій напрацьовано
відповідний план дій. Наступну нараду заплановано провести за участі археологів, фахівців-конструкторів та
консерваторів з Хортиці.
Першочерговими завданнями на Поштовій площі є проведення моніторингу ситуації на теперішній час і
завершення процедури визначення нового археолога (у археолога, який здійснював роботи закінчився дозвіл).
До початку 2019 року заплановано вирішити питання щодо проекту альтернативного укріплення. З 17 вересня
ц. р. делегація у складі представників органу охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), археолога, фізика-ядерщика перебуватиме у
відрядженні в місті Гренобль (Франція) з метою вивчення досвіду створення та роботи консерваційного

центру, зокрема консервації мокрої деревини. За результатом заслуховування звіту, вирішено інформацію щодо
виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію питань, порушених у підтриманій електронній петиції
взяти до відома.
(https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_2999222.docx)

Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_9115555.pdf)

2018-12-11 Заслуховування звіту щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=6129&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики
заслухано звіт щодо актуального стану реалізації електронної петиції.
Наразі на Поштовій площі діють приписи, зупинені усі будівельні роботи, видано відкритий лист на проведення
археологічних досліджень на Поштовій площі археологу Івакіну В.Г., але дозвіл на проведення відповідних
археологічних робіт (зокрема моніторингу) на пам’ятці археології місцевого значення «Ділянка прибережного
міського кварталу Середньовічного Києва (ХІ-ХІХ ст.) на Поштовій площі» Міністерством культури України
дотепер не видано, незважаючи на неодноразові звернення до міністерства Департаменту охорони культурної
спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Починаючи з серпня 2018 року Інститут археології Національної академії наук України кілька разів звертався до
Міністерства культури України щодо надання відповідного дозволу, але відповіді не отримав.
14.11.2018 року було проведено робочої наради за участі археологів, реставраторів, представників Київського
науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних
територій, Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), інспекції державного контролю об’єктів культурної спадщини та
археологічного нагляду з метою напрацювання дорожньої карти щодо проведення моніторингу стану та
забезпечення збереження археологічних артефактів, знайдених на розкопі на Поштовій площі, а також
подальших можливих дій з дослідження та збереження дерев’яних археологічних артефактів.
На початку грудня 2018/ року проведено нараду під головуванням профільного заступника голови КМДА
В.Мондриївського за участі представників громадськості, археологів, консерваторів, Департаменту охорони
культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
інвестора щодо альтернативного укріплення Поштової площі, за результатами наради напрацьовуються
пропозиції до технічного завдання зазначеного альтернативного укріплення.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_1488888.pdf)

2017-07-24 Доручення (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=6129&chit=#a_ch_)
Заступник міського голови - секретар Київської міської ради Володимир Прокопів доручив постійній комісії Київської міської
ради з питань культури, туризму та інформаційної політики, а також виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) розглянути електронну петицію в установленому порядку (доручення від 24.07.2017 №08/
КО-7363(п)).
()

2019-02-27 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=6129&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики
заслухано інформацію заступника голови Київської міської державної адміністрації відповідального за розробку
та реалізацію плану заходів, спрямованих на реалізацію питань, порушених у підтриманіц електронній петиції.
Черненко І.І. проінформувала, що на сьогоднішній день будь-які роботи на пам’ятці археології місцевого
значення «Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва (ХІ-ХІХ ст.) на Поштовій площі» на
Поштовій площі не проводяться (зупинені приписом Департаменту культури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 2017 року). Археологічні дослідження не ведуться,
оскільки дозвіл на проведення відповідних археологічних робіт Міністерством культури України не видано. Для
отримання фахових висновків Департаментом охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської
міської
ради
(Київської міської державної адміністрації) направлено на адресу Інституту археології
Національної академії наук України завдання щодо розробки проекту рішень з альтернативного укріплення
конструкції Поштової площі та її підземного простору. Департаментом охорони культурної спадщини
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розроблено облікову
документацію на пам’ятку археології місцевого значення «Ділянка прибережного міського кварталу
Середньовічного Києва (ХІ-ХІХ ст.) на Поштовій площі» та направлено до Міністерства культури України. Наразі
опрацьовується облікова документація на зазначену пам’ятку національного значення за категорією - пам’ятка

історії. Проінформувала про проведення 14.02.20219 за ініціативи заступника голови Київської міської
державної адміністрації Мондриївського В.М. виїзної наради на Поштовій площі з метою з’ясування її технічного
стану.
За результатами звітування вирішено: Комісії звернутись до Департаменту економіки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо отримання інформації про виконання
рішення Київської міської ради від 29.11.2018 №225/6276 «Про врегулювання питань, пов’язаних з припиненням
або внесенням змін до інвестиційного договору №050-13/і/124 від 17.04.2013 «Про будівництво об’єкта
багатофункціонального призначення та комплексного благоустрою скверу на Поштовій площі окремою чергою
будівництва у складі проекту «Реконструкція транспортної розв’язки на Поштовій площі у Подільському районі»
в частині внесення змін до інвестиційного договору та виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) в частині внесення змін до проектної документації щодо альтернативного
укріплення паль на ділянці проведення археологічних досліджень.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_4993322.pdf)

2017-07-31 Розгляд петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=6129&chit=#a_ch_)

На виконання доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 24.07.2017 №08/
КО-7363(п) постійна комісія Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики на
своєму засіданні 31.07.2017 року розглянула електронну петицію та підтримала її.

Витяг з протоколу засідання ПК (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_1152644.pdf)

2017-10-11 Реалізація петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=6129&chit=#a_ch_)

11 жовтня під час засідання постійної комісії Київської міської ради з питань культури заслуховувався звіт щодо
стану реалізації однієї з успішних петицій - “Просимо врятувати безцінні історичні артефакти та археологічні
розкопки на Поштовій площі!” (6129).
За результатом розгляду ухвалили:
1) Комісії направити звернення на адресу заступника голови Київської міської державної адміністрації,
відповідального за розробку та реалізацію плану заходів Резнікова О.Ю. з наступними пропозиціями та
рекомендаціями:
- враховуючи звернення громадськості, суспільне занепокоєння і важливість об’єкту, невідкладно вивчити
питання щодо можливості/доцільності повного зупинення будь-яких будівельних робіт (до моменту погодження
з усіма залученими сторонами) шляхом внесення змін до плану заходів з урахуванням нововиявлених обставин,
що склалися на розкопках;
- надати Комісії план заходів, погоджений з автором петиції в установленому порядку;
- розглянути можливість залучення іноземних фахівців, експертів та проведення незалежної експертизи;
- інформувати Комісію про дату та місце проведення виконавчим органом Київради (КМДА) нарад, засідань
тощо щодо питань розкопок на Поштовій площі.
- звернутися до Міністерства культури України щодо необхідності відновлення діяльності Робочої групи щодо
розкопок на Поштовій площі.
2) Комісії доручити органу охорони культурної спадщини КМДА негайно зупинити будівельні роботи на
Поштовій площі шляхом внесення змін до існуючого припису або винесення нового припису до прийняття
узгодженого рішення усіма зацікавленими сторонами (за погодженням з юридичною службою).
3) Комісії під час наступного розгляду питання щодо реалізації плану заходів петиції, запросити заступника
голови Київської міської державної адміністрації, відповідального за реалізацію плану заходів.
Витяг з протоколу засідання ПК (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_2587700.docx)

2017-11-20 План заходів (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=6129&chit=#a_ch_)

Відповідно до вимог Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій затвердженого
рішенням Київської міської ради від 09.02.2017 №817/1821 розроблено план заходів, спрямованих на реалізацію
порушених в електронній петиції питань
План заходів (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_6533337.pdf)

2018-03-21 Звітування щодо актуального стану реалізації (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=6129&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики
заслухано звіт поточного виконання електронної петиції.
Під час доповіді та обговорення зазначалося наступне.
Виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) проведено дві
наради, на яких розглядалися питання щодо укріплення Поштової площі. За результатами розгляду надані
відповідні доручення комунальному підприємству «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.
Києва» щодо співпраці з науково-дослідними інститутами з метою отримання пропозицій щодо можливих
альтернативних шляхів укріплення площ на Поштовій площі (окрім встановлення плити – обичайки) з метою
недопущення пошкодження знахідок і надання можливості завершення археологічних робіт.
Інститутом археології НАН України наголошено на тому, що технічне завдання не сформоване. Не вирішені
питання щодо забезпечення приміщення для первісної консервації знайденого матеріалу, фінансування
первісної консервації.
Внесено пропозицію Комісії звернутись до профільного заступника голови Київської міської державної
адміністрації Резнікова О.Ю. щодо надання формулювання технічного завдання з укріплення площ на Поштовій
площі, а також доручити комунальному підприємству «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.
Києва» інформувати Комісію про плани і роботу, яка ведеться на Поштовій площі, та в подальшому
забезпечувати участь свого представника у засіданнях Комісії з питань заслуховування інформації заступника
голови Київської міської державної адміністрації відповідального за розробку та реалізацію плану заходів,
спрямованих на реалізацію питань, порушених у підтриманій вказаній електронній петиції.
За результатом заслуховування звіту, вирішено:
1) зазначену інформацію взяти до відома;
2) Комісії направити звернення на адресу заступника голови Київської міської державної адміністрації Резнікова
О.Ю. щодо надання формулювання технічного завдання щодо укріплення площ на Поштовій площі та
інформації щодо виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 28.10.2015 №1055 в частині здійснення консервації археологічних знахідок на
ділянці прибережного міського кварталу Середньовічного Києва на Поштовій площі, в тому числі забезпечення
приміщення для первісної консервації та джерел її фінансування, а також інформувати його про ініціативу
громадськості з передбачення окремої секції щодо історичної значимості Поштової площі при підготовці
міжнародної конференції.
3) Комунальному підприємству «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» інформувати
Комісію про заходи і роботу, які ведуться на Поштовій площі та забезпечувати участь свого представника у
засіданнях Комісії з питань заслуховування інформації заступника голови Київської міської державної
адміністрації відповідального за розробку та реалізацію плану заходів, спрямованих на реалізацію питань,
порушених у підтриманій вказаній електронній петиції.
Витяг з протоколу (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_0777766.docx)

Номер 6972

Вирішити питання знесення незаконної споруди-каплиці УПЦ МП-Десятинного
чоловічого монастиря Пресвятої Богородиці на території Національного музея історії
України(далі НМІУ) (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=6972&chit=#a_ch_)
Назва

Автор Толпига Вячеслав Сергійович

31.01.2018 року Київський міський голова Віталій Кличко доручив постійній комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування, а також заступнику голови КМДА Спасибко О.В.
розглянути електронну петицію в установленому порядку.
()

Хроніка подій
2018-02-09 Розгляд петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=6972&chit=#a_ch_)

На виконання доручення Київського міського голови від 01.02.2018 №08/КО-486(п) на засіданні постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування було розглянуто петиції
щодо вирішення питання знесення незаконної споруди-каплиці УПЦ МП – Десятинного чоловічого монастиря
Пресвятої Богородиці на території Національного музею історії України. За результатом розгляду, ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати електронну петицію
2. Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у разі

встановлення факту незаконного розміщення споруди-каплиці рекомендувати Київському міському голові
підтримати електронну петицію та доручити структурним підрозділам вжити всіх передбачених
законодавством України заходів, спрямованих на усунення виявлених правопорушень у найкоротший
термін та звернутися до Національного музею історії України з рекомендацією співпрацювати з КМДА для

виконання електронної петиції.
Витяг з протоколу (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_0332222.pdf)

Номер 7218

Зупинити російському забудовнику вирубку нашого парку «Крістерова Гірка», що у
Подільскому районі, поки ще не пізно (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?
pid=7218&chit=#a_ch_)
Назва

Автор Тодоренко Дмитро Петрович
Відповідальна особа Непоп Вячеслав Іванович
(https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/kerivnytstvo/nepop_vyacheslav_ivanovich.html)
Пантелеєв Петро Олександрович (https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/kerivnytstvo/panteleiev_petro_oleksandrovych.html)

10.04.2018, петицію розглянуто на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування та за результатом розгляду ухвалено направити петицію на розгляд робочої
групи щодо врегулювання порушеного питання, створеної 14.03.2018.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_3000888.pdf)

Хроніка подій
2018-05-16 Розгляд петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=7218&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики розглянуто електронну
петиції. За результатом розгляду вирішено:
за дорученням першого заступника голови Київської державної адміністрації Поворозника М.Ю. від 02.04.2018
№08/КО-1621(п) та інформації, наданої листом заступника голови Київської міської державної адміністрації
Спасибко О.В. (вх.№08/6356 від 05.04.2018) перенести розгляд електронної петиції до моменту надання
висновків робочої групи з опрацювання місцевої ініціативи від 07.02.2018 вх.№08/КО-632 щодо збереження
зеленої зони парку "Крістерова гірка" між провулком Бестужева, вулицею Красицького, вулицею
Вишгородською та вулицею Осиповського.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_6559999.pdf)

2018-07-17 Інформування відповідального заступника (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=7218&chit=#a_ch_)

Заступник Київського міського голови О.Спасибко поінформував про стан реалізації електронної петиції.
Детальніше у прикріпленому файлі

лист заступника голови (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_3099999.docx)

2018-10-31 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=7218&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики заслухано звіт про стан
виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію електронній петиції. За результатом заслуховування
звіту, вирішено підтримати електронну петицію.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_8888666.pdf)

()

2018-04-02 Доручення (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=7218&chit=#a_ch_)

02.04.2018, Перший заступник голови КМДА М.Поворозник доручив постійній комісії Київської міської ради з
питань екологічної політики, постійній комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування, а також заступникам голови КМДА Пантелеєву П.О. та Спасибку О.В. розглянути петицію в
установленому порядку.
()

Номер 7430

Надати земельній ділянці на розі Андріївського узвозу та вул. Боричів Тік статусу
Арт-скверу ім. соліста Паризької опери, Героя України Василя Сліпака.
(https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=7430&chit=#a_ch_)
Назва

Автор ЄВГЕН ІГОРОВИЧ РОМАНЕНКО
Відповідальна особа Пантелеєв Петро Олександрович
(https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/kerivnytstvo/panteleiev_petro_oleksandrovych.html)
Спасибко Олександр Валерійович (https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/kerivnytstvo/spasybko_oleksandr_valeriiovych.html)

03.05.2018 року Київський міський голова Віталій Кличко доручив постійній комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування, постійній комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики, постійній комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної
політики, а також заступникам голови КМДА Спасибко О.В., Пантелеєву П.О., Резнікову О.Ю. розглянути
електронну петицію в установленому порядку (доручення №08/КО-2204 (п)).
()

Хроніка подій
2018-05-16 Розгляд петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=7430&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики розглянуто електронну
петицію. За результатом розгляду вирішено підтримати електронну петицію.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_8777111.pdf)
()

2018-05-22 Розгляд петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=7430&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань мітобудування, архітектури та землекористування
розглянуто електронну петицію. За результатами вирішено підтримати електронну петицію.
(https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_6444777.pdf)
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_3009992.pdf)

2018-07-20 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=7430&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури,
політики заслухано звіт поточного стану виконання електронної петиції.

туризму

та

інформаційної

Під час доповіді зазначалося,що на сьогоднішній день не затверджений план заходів, спрямований на
реалізацію петиції, проте проект рішення Київради за поданням Київського міського голови В. Кличка «Про
організаційно-правові заходи щодо створення скверу на Андріївському узвозі, 33/6 у Подільському районі міста
Києва» врегульовує питання, порушені у зазначеній петиції. Також нагадали, що Комісія підтримала дану
петицію за умови вирішення майнових питань з фактичним землекористувачем, зміни цільового призначення
земельної ділянки, а також дотримання процедури щодо присвоєння власних імен об’єктам міського
підпорядкування.
За результатом заслуховування звіту, вирішено інформацію щодо плану заходів, спрямованих на реалізацію
питань, порушених у підтриманій електронній петиції , взяти до відома.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_3755544.pdf)

2018-08-10 Інформування відповідального виконавця (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=7430&chit=#a_ch_)

Перший заступник директора Департаменту земельних ресурсів В. Дворніков поінформував про стан реалізації
петиції.
Проект плану заходів, спрямованих на реалізацію порушеного в електронній петиції від 06.02.2018 №7430
питання, направлений на погодження до Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунального підприємства по утриманню
зелених насаджень Подільського району м.Києва, Департаменту міського благоустрою виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департаменту суспільних комінікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та гр.Романенку Є.І., як автору петиції.
Після зазначених погоджень, план заходів, спрямованих на реалізацію порушеного в електронній петиції від

06.02.2018 №7430 питання буде передано в установленому порядку Київському міському голові на
затвердження.
лист відповідального виконавця (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_3222442.pdf)

2018-09-12 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=7430&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики заслухано звіт заступника
голови Київської міської державної адміністрації про стан розгляду електронної петиції.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_8777755.pdf)

2018-10-25 Інформування відповідального заступника (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=7430&chit=#a_ch_)
Надання інформації щодо актуального стану виконання від відповідального заступника голови Київської міської державної
адміністрації:
1) розроблено та 03.10.2018 затверджено план заходів, спрямованих на реалізацію порушеного в електронній петиції від
06.02.2018 № 7430 питання. Слід зазначити, що автор петиції Є. Романенко погодив план заходів лише 18.09.2018;
2) відповідно до затвердженого плану заходів Департаментом земельних ресурсів запропоновано товариству з обмеженою
відповідальністю "Фірма "СУЛА" надати згоду на розірвання договору оренди земельної ділянки від 13.04.2006 № 85-6-00263
(посвідченого приватним нотаріусом Щербаковим В.З. 10.04.2006, зареєстрованого в реєстрі за № 211).
Подальші організаційно-правові заходи будуть здійснюватися відповідно до затвердженого плану.
лист відповідального заступника голови КМДА (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_0877777.pdf)

2018-10-03 План заходів (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=7430&chit=#a_ch_)

Відповідно до вимог Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій затвердженого
рішенням Київської міської ради від 09.02.2017 №817/1821 розроблено план заходів, спрямованих на реалізацію
порушених в електронній петиції питань
План заходів (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_0887777.PDF)

2018-10-31 Звітування про актуальний стан реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=7430&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики
заслухано звіт щодо акутального стану реалізації підтриманої успішної електронної петиції. За результатом
розгляду комісією вирішено взяти інформацію відповідального заступника до відома.
Детальніше у вкладеному файлі.
Витяг протоколу засідання ПК (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_0777111.pdf)

2018-10-30 Звітування про актуальний стан реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=7430&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
заслухано звіт заступника голови Київської міської державної адміністрації Спасибка О.В. про стан виконання
плану заходів, спрямованих на реалізацію питань, порушених в електронній петиції №7430.
За результатом розгляду комісією вирішено: доручити відповідальним структурним підрозділам виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально звітувати постійній
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування щодо стану
виконання плану заходів.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_0088888.pdf)

2019-02-05 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=7430&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування вирішено перенести розгляд зазначеного питання про заслуховування звіту заступника
голови Київської міської державної адміністрації Спасибка О.В. про стан виконання плану заходів, спрямованих
на реалізацію питань, порушених в електронній петиції на чергове засідання у зв`язку із відсутністю
доповідача.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_4766444.pdf)

2019-02-27 Звітування щодо стану реалізації петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=7430&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики
заслухано інформацію заступника голови Київської міської державної адміністрації відповідального за розробку
та реалізацію плану заходів, спрямованих на реалізацію питань, порушених у підтриманіц електронній петиції.
Лохматов С.Ю. проінформував, що Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) протягом останніх двох місяців не виконав завдання плану
заходів, спрямованих на реалізацію питань, порушених у зазначеній електронній петиції, земельна ділянка не
обстежена, відповідний акт не складено, Київською міською радою прийнято рішення щодо створення скверу
імені Василя Сліпака. У жовтні та листопаді 2018 року Департамент земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) звернувся до ТОВ «ФІРМА «СУЛА» щодо
розірвання договору оренди земельної ділянки та надання на адресу Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або Київської міської
ради нотаріально завіреної копії про припинення права користування орендованої ним земельної ділянки,
протягом трьох місяців такий лист від ТОВ «ФІРМА «СУЛА» не надійшов. Станом на сьогоднішній день
заборгованість ТОВ «ФІРМА «СУЛА» по даній земельній ділянці складає 114,0 тис. грн.
Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) запропонував звернутися до Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) стосовно виконання плану заходів в частині, що їх
стосується, а також до Управління правового забезпечення Київської міської ради стосовно підготовки позовної
заяви до суду на виконання пункту 2.3. рішення Київської міської ради від 18.10.2018 №1908/5972, яким
передбачено виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) протягом
14 днів після отримання відмови або ненадання відповіді на пропозицію щодо розірвання договору оренди від
товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "СУЛА" вжити заходів для розірвання у судовому порядку
договору оренди земельної ділянки площею 0,0585 га із кадастровим номером 8000000000:85:373:0009 на
Андріївському узвозі, 33/6 у Подільському районі міста Києва, укладеного на підставі рішення Київської міської
ради від 27 січня 2005 року N 99/2675 та зареєстрованого 13 квітня 2006 року у Книзі записів державної
реєстрації договорів за N 85-6-00263.
Зазначив про дві підстави для розірвання договору оренди земельної ділянки: невиконання зобов’язань по
договору оренди земельної ділянки (наявність заборгованість по орендній платі) та не використання земельної
ділянки за цільовим призначенням (протягом 5 років земельна ділянка не забудована).
За результатами звітування вирішенокомісії звернутись до:
- Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) стосовно надання інформації про виконання пункту плану заходів, спрямованих на реалізацію
порушеного в електронній петиції від 06.02.2018 №7430 питання, щодо проведення Департаментом міського
благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у ІІІ-ІV
кварталах 2018 року обстеження земельної ділянки на наявність тимчасових споруд та складання відповідного
акту спеціалістами зазначеного департаменту, у разі невиконання зазначеного пункту, поінформувати Комісію
про причини та ймовірну дату проведення зазначеного обстеження;
- Управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради щодо опрацювання питання про
припинення в односторонньому порядку договору оренди ТОВ «ФІРМА «СУЛА» земельної ділянки із кадастровим
номером 8000000000:85:373:0009 на Андріївському узвозі, 33/6 у Подільському районі міста Києва, укладеного
на підставі рішення Київської міської ради від 27 січня 2005 року N 99/2675 та зареєстрованого 13 квітня 2006
року у Книзі записів державної реєстрації договорів за N 85-6-00263, та за результатами інформування Комісії.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_0822200.pdf)

Номер 7488

ТРЕБУЮ срочного решения экологической катастрофы на территории «нижнего
каскада» Совских прудов! (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=7488&chit=#a_ch_)
Назва

Автор Гончаров Руслан Володимирович

10.04.2018, петицію розглянуто та підтримано на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_3700000.pdf)

Хроніка подій
2018-10-29 Інформування відповідального заступника (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=7488&chit=#a_ch_)

Посадовою особою, відповідальною за опрацювання підтриманої успішної електронної петиції надано
інформацію щодо актуального стану її реалізації (детальніше - у вкладеному файлі).

Лист відповідального заступника (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_5222226.doc)

2019-02-13 Розгляд петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=7488&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики розглянуто електронну
петицію та за результатом розгляду вирішено взяти до відома інформацію, оголошену на засіданні.
Витяг з протоколу (https://petition.kyivcity.gov.ua/docs/_8255999.pdf)
()

2018-03-15 Доручення (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=7488&chit=#a_ch_)

15.03.2018 року Київський міський голова Віталій Кличко доручив постійній комісії Київської міської ради з
питань екологічної політики, постійній комісії Київської міської рад з питань містобудування, архітектури та
землекористування, а також заступникам голови КМДА Пантелєєву П.О. та Спасибко О.В. розглянути
електронну петицію в установленому порядку (доручення №08/КО-1284 (п)).
()

2018-03-21 Розгляд петиції (https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=7488&chit=#a_ch_)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики розглянуто
петицію та за результатом розгляду вирішено її підтримати.
Витяг з протоколу (https://petition.kievcity.gov.ua/docs/_6488886.pdf)

електронну

