
 

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

VIІІ СКЛИКАННЯ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

ТА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36  к. 1005                                                                                      тел.:(044)202-70-29 

 

П Р О Т О К О Л   № 3/63 

засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу    

 

 19.02.2018 р. 

     

Місце проведення: Київська міська рада, вул. Хрещатик, 36, 10-й поверх, 

каб.1017,  15-00 

 

Склад комісії: 11 депутатів Київської міської ради 

 

Присутні: 10 депутатів Київської міської ради, членів постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу:  
 

1. Бондаренко Володимир Дмитрович      – голова постійної комісії, головуючий 
  

2. Дегтярьова Лариса Вікторівна         – заступник голови постійної комісії 

3. Кутняк Святослав Вікторович         – заступник голови постійної комісії 

4. Тесленко Павло Петрович          – заступник голови постійної комісії 

5. Костюшко Олег Петрович          – секретар постійної комісії 

6. Богатов Костянтин Володимирович  – член постійної комісії 

7. Гуманенко Валерій Леонідович        – член постійної комісії 

8. Грушко Віктор Валентинович        – член постійної комісії 

9. Манойленко Наталія Вікторівна         – член постійної комісії 

10. Онуфрійчук Вадим Михайлович        – член постійної комісії 

 

 

Відсутній:  1 депутат Київської міської ради, член постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу:          

   

1. Ноздря Вадим Ігорович          – перший заступник голови постійної 

комісії 

 



Запрошені:           

 

Депутат Київської міської ради 

Картавий І.Л.; 

 

Заступник голови КМДА   

Пантелеєв П.О.; 

 

Перший заступник директора Департаменту комунальної власності м. Києва 

Шмуляр О.В.; 

 

Директор Департаменту міського благоустрою  

Фіщук А.В.; 

 

Заступник директора Департаменту житлово - комунальної інфраструктури 

Пастухов І.А.; 

 

Заступник директора Департаменту житлово - комунальної інфраструктури 

Малихін О.В.; 

 

Заступник директора Департаменту земельних ресурсів 

Мосійчук Ю.А.; 

 

Заступник начальника УЖКГ Деснянської РДА 

Лукашевич Л.А.; 

 

Директор СВКП «Київводфонд» 

Козловська С.С.; 

 

Головний інженер КП «Керуюча компанія Шевченківського району м. Києва» 

Бріль Д.М.; 

 

Заступник генерального директора ПрАТ «АК «Київводоканал» 

Авраменко С.П.; 

 

Заступник директора СВ КТМ ПАТ «Київенерго» 

Саєнко Г.К.; 

 

Директор Департаменту ПТО ПАТ «Київенерго» 

Кунін Л.М.; 

 

Помічник депутата Київради Ярмоленко Ю.О. 

Графський Д.П.; 
 

 



Помічник депутата Київради Ноздрі В.І.  

Кальтагейсер М.Г.; 

 

Голова правління ЖБК «Приборист-5» 

Толстушко С.Ю.; 

 

Голова правління ЖБК «Електрон-2» 

Кузюкова С.І.; 

 

Голова правління ЖБК «Шовковик-10» 

Галицький В.В.; 

 

Голова правління ЖБК «Дніпровський-2» 

Мамалига Н.О.; 

 

Представник мешканців буд.16-а по вул. Туполєва  

Бобар Т.М.; 

 

Мешканець буд. 3 по вул. Мілютенка 

Петров В.Г.; 

 

Представник ОСН «Галагани» 

Вінарський А.О.; 

 

Представник ВГО «Комітет народного контроля» 

Журавльова Н.І. 

 

 

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й :   

 

1. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про організацію 

ресурсних центрів створення та функціонування ОСББ на базі комунального 

концерну «Центр комунального сервісу» доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 28.11.17 №08/231-2943/ПР (друге читання). 

2. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про демонтаж та 

списання основних засобів, які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва» доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 23.01.18 №08/231-158/ПР. 
3. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу товариству 

з обмеженою відповідальністю "ГРАНД-ПЕТРОЛ" земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування автозаправної станції з об'єктами сервісного 

обслуговування на перетині просп. Миколи Бажана та Харківського шосе у 

Дарницькому районі м. Києва» А-21973  доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 27.07.2016 №08/231-3223/ПР. 
4. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 



ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕНДЕР ГРУП» 

земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправної 

станції з об’єктами сервісного обслуговування на вул. Медовій, 1-г у 

Солом'янському районі м. Києва» Д-8188 доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 19.10.2017 №08/231-2633/ПР. 

5. Інформація щодо листа голови спілки ЖБК та ОСББ Деснянського району м. 

Києва Галицького В. від 11.12.17 №20. 

6. Інформація щодо листа депутата Київради Опадчого І.М. від 27.12.17 

№08/279/8/076-308. 

7. Інформація щодо листа депутата Київради Картавого І.Л. від 17.11.17 

№08/279/08/033-753. 

8. Інформація щодо листа депутата Київради Кутняка С.В. від 13.02.18 

№08/279/08/140/973. 

9. Інформація про стан виконання петицій:  

 №4636 «Створення мережі громадських вбиралень у м. Києві»; 

 №456 «Щодо прийняття Закону про роздільний збір побутових відходів в 

Києві та Київській області»; 

 №2401 «Щодо запровадження обов’язкової системи штрафів за не 

прибирання собачих відходів на вулицях». 

10. Інформація щодо вирішення проблем маневреного фонду в інших містах 

України та у світі, та пропозиції щодо підходів по врегулюванню питань 

маневреного фонду в м. Києві. 

11. Пропозиції щодо коригування Бюджету м. Києва на 2018 рік та Програми 

економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 рік у першому кварталі 

2018 року. 

12. Інформація Департаменту житлово-комунальної інфраструктури про 

вирішення ситуації, що склалася навколо Національного музею історії України. 

 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. щодо прийняття за основу порядку денного із 12 

питань засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу від 

19.02.2018р. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти за основу порядку денного із 12 питань засідання 

постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального 

господарства та паливно-енергетичного комплексу від 19.02.2018р. 

 

 ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 3.  

 

Рішення прийнято 

 

 

Питання, винесені на розгляд з голосу: 

 

СЛУХАЛИ: Костюшка О.П., секретаря постійної комісії. 

Zhurova
Підсвітка



13. Про пропозицію Костюшка О.П., секретаря постійної комісії, щодо 

включення до проекту порядку денного проекту рішення Київської міської ради 

«Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва акцій ПАТ «Київенерго» доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 19.02.18 №08/231-621/ПР. 

ВИРІШИЛИ: Включити до проекту порядку денного проект рішення Київської 

міської ради «Про безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва акцій ПАТ «Київенерго» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 19.02.18 

№08/231-621/ПР. 

 

 ГОЛОСУВАЛИ: за –7, проти-0, утр.-0, не голосували – 3. 

 

Рішення прийнято 

 

СЛУХАЛИ: Богатова К.В., члена постійної комісії. 

14. Про пропозицію Богатова К.В., члена постійної комісії, щодо включення до 

проекту порядку денного звіту голови робочої групи для вирішення критичної 

ситуації із забезпеченням гарячою водою мешканців Оболонського району м. 

Києва Богатова К.В. 

ВИРІШИЛИ: Включити до проекту порядку денного звіт голови робочої групи 

для вирішення критичної ситуації із забезпеченням гарячою водою мешканців 

Оболонського району м. Києва Богатова К.В. 

 

 ГОЛОСУВАЛИ: за –9, проти-0, утр.-0, не голосували – 1. 

 

Рішення прийнято 
 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. щодо прийняття в цілому порядку денного із 14 

питань засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу від 

19.02.2018р. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти в цілому порядок денний із 14 питань засідання 

постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального 

господарства та паливно-енергетичного комплексу від 19.02.2018р. 

 

 ГОЛОСУВАЛИ: за –9, проти-0, утр.-0, не голосували – 1.  

 

Рішення прийнято 

 

 

Розгляд (обговорення) питань порядку денного: 

 

1. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про організацію ресурсних 



центрів створення та функціонування ОСББ на базі комунального концерну 

«Центр комунального сервісу» доручення заступника міського голови-секретаря 

Київської міської ради від 28.11.17 №08/231-2943/ПР (друге читання). 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про перше питання порядку 

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Манойленко Н.В., Гуманенко В.Л., Тесленко П.П., Дегтярьова 

Л.В., Графський Д.П. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про організацію 

ресурсних центрів створення та функціонування ОСББ на базі комунального 

концерну «Центр комунального сервісу» доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 28.11.17 №08/231-2943/ПР (друге читання). 

 

 ГОЛОСУВАЛИ: за –10, проти-0, утр.-0, не голосували – 0. 

 

Рішення прийнято 

 

2. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про демонтаж та списання 

основних засобів, які належать до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва» доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської 

ради від 23.01.18 №08/231-158/ПР. 

СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про друге питання порядку 

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Шмуляр О.В., Авраменко С.П., Кутняк С.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про демонтаж та списання 

основних засобів, які належать до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва» доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської 

ради від 23.01.18 №08/231-158/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –9, проти-0, утр.-1, не голосували – 0. 

 

Рішення прийнято 

 

 

3. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу товариству з 

обмеженою відповідальністю "ГРАНД-ПЕТРОЛ" земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування автозаправної станції з об'єктами сервісного 

обслуговування на перетині просп. Миколи Бажана та Харківського шосе у 

Дарницькому районі м. Києва» А-21973  доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 27.07.2016 №08/231-3223/ПР. 



СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про третє питання порядку 

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Мосійчук Ю.А., Тесленко П.П. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1.  підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу товариству 

з обмеженою відповідальністю "ГРАНД-ПЕТРОЛ" земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування автозаправної станції з об'єктами сервісного 

обслуговування на перетині просп. Миколи Бажана та Харківського шосе у 

Дарницькому районі м. Києва» А-21973  доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 27.07.2016 №08/231-3223/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –8, проти-0, утр.-2, не голосували – 0. 

 

Рішення прийнято 

 

 

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

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕНДЕР ГРУП» 

земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправної 

станції з об’єктами сервісного обслуговування на вул. Медовій, 1-г у 

Солом'янському районі м. Києва» Д-8188 доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 19.10.2017 №08/231-2633/ПР. 

      СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про четверте питання 

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Мосійчук Ю.А., Костюшко О.П., Грушко В.В. 

 

 ВИРІШИЛИ:  
1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про передачу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕНДЕР ГРУП» 

земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправної 

станції з об’єктами сервісного обслуговування на вул. Медовій, 1-г у 

Солом'янському районі м. Києва» Д-8188 доручення заступника міського голови-

секретаря Київської міської ради від 19.10.2017 №08/231-2633/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –9, проти-0, утр.-1, не голосували – 0. 

 

Рішення прийнято 

 

 

5.  Інформація щодо листа голови спілки ЖБК та ОСББ Деснянського району м. 

Києва Галицького В. від 11.12.17 №20. 

     СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про п’яте питання порядку 



денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Онуфрійчук В.М., Лукашевич Л.А., Кальтагейсер М.Г., 

Кузюкова С.І., Галицький В.В., Грушко В.В., Гуманенко В.Л., Пастухов І.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. взяти до уваги звернення депутата Київської міської ради Онуфрійчука В.М. 

до КМДА та його пропозицію про проведення спільного засідання із постійною 

комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного 

розвитку з питання відшкодування ЖБК та ОСББ Деснянського району м. Києва 

різниці в нарахуваннях; 

2. запропонувати заступнику голови КМДА Пантелеєву П.О.:  

 скликати нараду за участю: депутатів Київської міської ради: Онуфрійчука 

В.М., Грушка В.В., Кутняка С.В., представників Деснянської у м. Києві 

РДА, представників Департаменту ЖКІ, представників Департаменту 

фінансів, голови правління ЖБК «Шовковик-10» Галицького В.В., голови 

правління ЖБК  «Електрон-2» Кузюкової С.І. для опрацювання питань 

відшкодування ЖБК та ОСББ Деснянського району м. Києва різниці в 

нарахуваннях; 

 у термін до 19.03.2018 р. надати пропозиції, які будуть напрацьовані на 

нараді, до розгляду постійної комісії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –9, проти-0, утр.-0, не голосували – 1. 

 

Рішення прийнято 

 

 

6. Інформація щодо листа депутата Київради Опадчого І.М. від 27.12.17 

№08/279/8/076-308. 

      СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про шосте питання порядку 

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Мамалига Н.О., Кунін Л.М., Пантелеєв П.О., Кальтагейсер М.Г., 

Костюшко О.П. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. запропонувати заступнику голови КМДА Пантелеєву П.О. скликати нараду за 

участю: депутатів Київської міської ради: Грушка В.В., Костюшка О.П., 

Гуманенка В.Л., представників ПАТ «Київенерго», представників Департаменту 

ЖКІ, голови правління ЖБК «Дніпровський-2» Мамализі Н.О. для вироблення 

алгоритму нарахування прозорих та зрозумілих нарахувань-платежів за послуги 

з централізованого опалення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –9, проти-0, утр.-0, не голосували – 1. 

 



Рішення прийнято 

 

 

 

7. Інформація щодо листа депутата Київради Картавого І.Л. від 17.11.17 

№08/279/08/033-753. 

      СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про сьоме питання порядку 

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Картавий І.Л., Петров В.Г., Гуманенко В.Л., Пантелеєв П.О., 

Кутняк С.В., Кунін Л.М., Кальтагейсер М.Г. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. запропонувати заступнику голови КМДА Пантелеєву П.О. через засоби 

масової інформації надати офіційні роз’яснення для населення щодо правил 

відключення житлових будинків від мережі централізованого опалення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –9, проти-0, утр.-0, не голосували – 1. 

 

Рішення прийнято 

 

 

8. Інформація щодо листа депутата Київради Кутняка С.В. від 13.02.18 

№08/279/08/140/973. 

      СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про восьме питання порядку 

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Кутняк С.В., Бобар Т.М., Саєнко Г.К., Пантелеєв П.О., Тесленко 

П.П, Гуманенко В.Л. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. запропонувати заступнику голови КМДА Пантелеєву П.О.:  

 створити комісію для обстеження на протязі 2-х тижнів стану підвальних 

приміщень та технічного стану житлових будинків №№16-а, 16-б, 16-в, 16-

г, 16-д по вул. Туполєва у складі депутатів Київської міської ради: Кутняка 

С.В., Ялового К.В., представників ПАТ «Київенерго», представників 

Департаменту ЖКІ; 

 у термін до 02.04.2018 р. доповісти про результати роботи цієї комісії на 

засіданні постійної комісії; 

2. звернути увагу ПАТ «Київенерго» щодо необхідності невідкладного 

інформування мешканців житлових будинків про поточні аварійні ситуації. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –10, проти-0, утр.-0, не голосували – 0. 

 

Рішення прийнято 



9.  Інформація про стан виконання петицій:  

 №4636 «Створення мережі громадських вбиралень у м. Києві»; 

 №456 «Щодо прийняття Закону про роздільний збір побутових відходів в 

Києві та Київській області»; 

 №2401 «Щодо запровадження обов’язкової системи штрафів за не 

прибирання собачих відходів на вулицях». 

 СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про дев’яте питання порядку 

денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Козловська С.С., Онуфрійчук В.М., Кутняк С.В., Пантелеєв 

П.О., Малихін О.В., Костюшко О.П., Фіщук А.В., Грушко В.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. по виконанню петиції №4636 «Створення мережі громадських вбиралень у м. 

Києві» відмітити, що у 2018 р. за рахунок міського бюджету планується 

встановити громадські вбиральні: 

 на 91 локації у парках та скверах; 

 на 66 локаціях на пляжах та біля води; 

 на 3 локаціях на ринках; 

 на 212 локаціях біля метро та вузлових зупинках громадського транспорту; 

 на 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 №4636: 

 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 р. надати до постійної комісії інформацію щодо 

кількості коштів, які були використані з міського бюджету у 2017 році на 

облаштування громадських вбиралень; 

3. прийняти до відома інформацію заступника директора Департаменту ЖКІ 

Малихіна О.В. про клопотання Департаменту ЖКІ перед міським головою про 

зняття з розгляду петиції №456 «Щодо прийняття Закону про роздільний збір 

побутових відходів в Києві та Київській області» як недоречної, оскільки норми 

чинного законодавства у сфері поводження з відходами регулюють більшість 

питань, що порушуються у цій петиції; 

4.  запропонувати директору Департаменту міського благоустрою Фіщуку А.В. 

по виконанню петиції №2401: 

 наступний звіт по виконанню петиції №2401 готувати з визначенням 
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покрокових заходів та презентувати за участю КП «Київська міська лікарня 

ветеринарної медицини»; 

 підготувати пропозиції по облаштуванню у м. Києві окремих майданчиків 

для вигулу домашніх тварин; 

5. включити до складу робочої групи для доопрацювання проекту рішення 

Київської міської ради «Про першочергові заходи з принципового підвищення 

якості послуг з утримання будинків і споруд, прибудинкових територій та 

неухильному наданні цих послуг своєчасно та у повному обсязі» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 18.12.2017 

№08/231-3213/ПР членів постійної комісії Грушка В.В. та Кутняка С.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –9, проти-0, утр.-0, не голосували – 1. 

 

Рішення прийнято 

 

 

10. Інформація щодо вирішення проблем маневреного фонду в інших містах України 

та у світі, та пропозиції щодо підходів по врегулюванню питань маневреного 

фонду в м. Києві. 

 СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про десяте питання порядку 

денного.   

 

ВИРІШИЛИ:  
1. перенести розгляд питання «Інформація щодо вирішення проблем маневреного 

фонду в інших містах України та у світі, та пропозиції щодо підходів по 

врегулюванню питань маневреного фонду в м. Києві» на наступне засідання 

постійної комісії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –9, проти-0, утр.-0, не голосували – 1. 

 

Рішення прийнято 

 

 

11. Пропозиції щодо коригування Бюджету м. Києва на 2018 рік та Програми 

економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 рік у першому кварталі 

2018 року. 

 СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про одинадцяте питання 

порядку денного.   

 

ВИРІШИЛИ:  
1. перенести розгляд питання «Пропозиції щодо коригування Бюджету м. Києва 

на 2018 рік та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 

рік у першому кварталі 2018 року» на наступне засідання постійної комісії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –9, проти-0, утр.-0, не голосували – 1. 



 

Рішення прийнято 

 

 

12. Інформація Департаменту житлово-комунальної інфраструктури про вирішення 

ситуації, що склалася навколо Національного музею історії України. 

 СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про дванадцяте питання 

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Пастухов І.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. підтримати пропозиції спеціалізованих структур по збереженню будівлі 

Національного музею історії України та рекомендувати балансоутримувачу 

передбачити виконання та фінансування відповідних протидеформаційних і 

протизсувних робіт. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –9, проти-0, утр.-0, не голосували – 1. 

 

Рішення прийнято 

 

 

13. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про безоплатне прийняття 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва акцій ПАТ 

«Київенерго» доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської 

ради від 19.02.18 №08/231-621/ПР. 

 СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про тринадцяте питання 

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Пантелеєв П.О., Кутняк С.В., Гуманенко В.Л., Костюшко О.П., 

Богатов К.В., Кальтагейсер М.Г., Кузюкова С.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. підтримати проект рішення Київської міської ради «Про безоплатне прийняття 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва акцій ПАТ 

«Київенерго» доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської 

ради від 19.02.18 №08/231-621/ПР. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –9, проти-0, утр.-0, не голосували – 1. 

 

Рішення прийнято 

 

 

14.  Звіт голови робочої групи для вирішення критичної ситуації із забезпеченням 

гарячою водою мешканців Оболонського району м. Києва Богатова К.В. 



СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про чотирнадцяте питання 

порядку денного.   

 

ВИСТУПИЛИ: Богатов К.В., Кутняк С.В., Манойленко Н.В., Дегтярьова Л.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. прийняти до відома звіт голови робочої групи для вирішення критичної 

ситуації із забезпеченням гарячою водою мешканців Оболонського району м. 

Києва Богатова К.В.; 

2. запропонувати Департаменту ЖКІ провести оцінку можливості та вартості: 

 заміни котла (теплообмінника) в Центральному тепловому пункті №84 (в 

дворі будинку за адресою проспект Оболонський 36А), а також 

трубопроводів гарячого водопостачання, що ведуть від нього до житлових 

будинків; 

 встановлення індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках за 

адресами: проспект Оболонський 36, 36А, 38, 38А, 40, 40А, вулиця Героїв 

Дніпра 30, 32Г. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за –9, проти-0, утр.-0 не голосували – 1. 

 

Рішення прийнято 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                          В. Бондаренко 

 

 

Секретар постійної комісії            О. Костюшко 

 


