КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 к.1005/1

тел.:(044)202-70-76, тел./факс:(044)202-72-31

№ 29/288/03-03

ПРОТОКОЛ № 3
м. Київ

29.07.2014 р.
ПРИСУТНІ:

Андрійко Р.Ю.
Бричук К.Г.
Лещенко Ю.В.
Костюк С.А.
Кириченко К.В.
Кримчак С.О.

– голова постійної комісії, головуючий;
– перший заступник голови постійної комісії;
– заступник голови постійної комісії;
– секретар постійної комісії;
– депутат постійної комісії;
– депутат постійної комісії;

Кондратюк Н.В.

– головний спеціаліст, який забезпечує діяльність постійної комісії.

ЗАПРОШЕНІ:
Ярмоленко А.В.
Птуха С.М.
Царенко М.О.
Матвієць В.В.
Рейзлін В.І.
Дехтяренко С.
Білицький П.О.
Кириленко О.М.
Савицький С.С.
Абдураїмов А.Е.
Богуш С.М.
Олексієнко І.С.
Куріленко І.О.
Семяновський В.М.

– начальник управління транспорту та пасажирських
перевезень Департаменту транспортної інфраструктури;
– заступник директора департаменту земельних ресурсів;
– генеральний директор ККО «Київзеленбуд»;
– в.о. Київського екологічного прокурора;
– заступник директора КП «Київський зоологічний парк»;
– в.о. начальника Державної екологічної у м. Києві інспекції;
– заступник начальника Державної екологічної у м. Києві
інспекції;
– депутат Київської міської ради;
– начальник управління забезпечення діяльності постійних
комісій Київської міської ради;
– директор ТОВ «БіоАвтомотів»;
– заступник директора ТОВ «БіоАвтомотів»;
– представник ГО «Київське віче»;
– громадський діяч Деснянського району;
– громада Деснянського району.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І.

Розгляд проекту рішення Київради «Про надання статусу скверу земельній
ділянці площею 1,30 га на перетині вулиці Героїв Космосу та проспекту Леся
Курбаса у Святошинському районі м. Києва».
Доп. Пабат О.В., Кулаковський Ю.П., Царенко М.О.
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ІІ.

Розгляд проекту рішення Київради «Про надання статусу скверу земельній
ділянці площею 0,76 га на перетині вулиці Велика Кільцева та вулиці Зодчих
(вздовж озера «Віра») у Святошинському районі м. Києва».
Доп. Пабат О.В., Кулаковський Ю.П., Царенко М.О.

ІІІ.

Розгляд проекту «Міської цільової
зоологічного парку на 2014 – 2016 роки».

програми

розвитку

Київського

Доп. Кирилюк Є.М., Холомєєва О.А.

IV.

Розгляд питання щодо організації взаємодії підрозділів, що діють сфері
охорони навколишнього природного середовища.
Доп. Андрійко Р.Ю., Матвієць В.В., Дехтяренко О., Білицький Ф.О.

V.

Розгляд звернення депутата Київської міської ради Пабата О.В. щодо
забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами в результаті
виробничої діяльності заводу будівельних сумішей «Полімін», що
розташований на вул. Пшеничній, 2-а у Святошинському районі м. Києва.
Доп. Пабат О.В., Холомєєва О.А., Дехтяренко О., Більцький Ф.О.

VІ.

Розгляд звернення ТОВ «БІО АВТОМОТІВ» від 17.07.14 №30 щодо проекту
«Електро-таксі» та проекту електробуса «ЕКО-КАШТАН», спрямованих на
впровадження електромобільного транспорту в міську інфраструктуру на базі
екологічно чистих авто модельного ряду «BIO AUTO».
Доп. Абдураїмов А.Е., Водовозов Є.Н., Холомєєва О.А.

VІІ.

Розгляд звернення гр. Хомича М.П. про необхідність відміни рішення
Київської міської ради від 23.12.10 №443/5255 «Про скасування рішення
Київської міської ради від 30.10.2008 №591/591» («Про відміну рішення
Київської міської ради від 15.07.2004 № 421/1831 «Про продаж земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "АвтоНафта" для
будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу на
перетині вулиць Вишгородської та Резервної в Оболонському районі
м. Києва»).
Доп. Хомич М.П., Кулаковський Ю.П.

VІІІ.

Різне.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.

І. СЛУХАЛИ:
Інформацію Андрійка Р.Ю., Роговець Н.Л. по суті проекту рішення Київради
«Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 1,30 га на перетині
вулиці Героїв Космосу та проспекту Леся Курбаса у Святошинському районі
м. Києва».
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г.,
Кириченко К.В., Костюк С.А., Кримчак С.О., Лещенко Ю.В., Птуха С.М.,
Царенко М.О., Роговець Н.Л.
ВИРІШИЛИ:
В межах повноважень погодити проект рішення Київради «Про надання статусу
скверу земельній ділянці площею 1,30 га на перетині вулиці Героїв Космосу та
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проспекту Леся Курбаса у Святошинському районі м. Києва». для винесення на
розгляд пленарного засідання Київради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Андрійка Р.Ю., Роговець Н.Л. по суті проекту рішення Київради
«Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 0,76 га на перетині
вулиці Велика Кільцева та вулиці Зодчих (вздовж озера «Віра»)
у
Святошинському районі м. Києва».
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук
Кириченко К.В., Костюк С.А., Кримчак С.О., Роговець Н.Л., Царенко М.О.

К.Г.,

Інформація Птухи С.М.: земельна ділянка обліковується, як сквер.
Зауваження Царенко М.О.: звернути увагу на необхідність оформлення
земельних ділянок, яким надано статус скверу, із визначенням меж та
балансоутримувача; включити у проект рішення пункт про передачу земельної
ділянки на баланс КО «Київзеленбуд».
Пропозиція Кримчака С.О.: передбачити у проекті рішення пункт, відповідно
до якого КО «Київзеленбуд» надати дозвіл на розробку проекту землеустрою
щодо оформлення права користування земельною ділянкою для створення скверу.
Пропозиція Царенка М.О.: дати доручення Департаменту міського благоустрою
та збереження природного середовища виділити кошти з Київського міського
фонду охорони навколишнього природного середовища на облаштування
земельних ділянок, яким надано статусу скверу.
ВИРІШИЛИ:
В межах повноважень погодити проект рішення Київради «Про надання статусу
скверу земельній ділянці площею 0,76 га на перетині вулиці Велика Кільцева та
вулиці Зодчих (вздовж озера «Віра») у Святошинському районі м. Києва» для
винесення на розгляд пленарного засідання Київради із зауваженнями.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
ІІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Рейзліна В.І. по суті проекту «Міської цільової програми розвитку
Київського зоологічного парку на 2014 – 2016 роки».
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ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Кириченко К.В., Костюк С.А.,
Кримчак С.О., Лещенко Ю.В., Андрєєв А.С., Рейзлін В.І.
Зауваження депутата постійної комісії Кримчака С.О.: КП «Київський
зоологічний парк» має так налаштувати свою роботу, щоб заробляти кошти
самостійно шляхом: 1) спрямувати кошти, що надходять за сплату паркувальних
місць біля зоопарку, на рахунки КП; 2) отримувати орендну плату за
розташування атракціонів на території КП; 3) з метою оптимізації контролю над
продажем вхідних квитків, облаштувати вхід системою «електронний квиток».
Зауваження заступника голови постійної комісії Лещенка Ю.В.: надати на
розгляд постійної комісії інформацію про хід виконання природоохоронних
заходів в частині фінансування об’єктів капітального будівництва на території
Київського зоологічного парку, надати проектну документацію та фото фіксацію
виконаних робіт.
Пропозиція секретаря та депутата постійної комісії Костюка С.А. та
Кириченко К.В.: 1) відкласти проект програми «Міської цільової програми
розвитку Київського зоологічного парку на 2014 – 2016 роки» на доопрацювання;
2) організувати виїзне засідання у Київському зоологічному парку із залученням
незалежних фахівців.
Пропозиція депутата постійної комісії Кримчака С.О.: 1) організувати виїзне
засідання постійної комісії у Київському зоологічному парку з метою огляду
об’єктів капітального будівництва, а також заслуховування інформації про
результати фінансово-господарської діяльності КП «Київський зоологічний
парк»; 2) вжити заходів для запровадження системи економії обороту коштів КП.
ВИРІШИЛИ:
1. Взяти до відома інформацію КП «Київський зоологічний парк» по суті
проекту «Міської цільової програми розвитку Київського зоологічного
парку на 2014 – 2016 роки».
2. Відкласти на доопрацювання проект «Міської цільової програми розвитку
Київського зоологічного парку на 2014 – 2016 роки» в частині: 1)
облаштування системи «електронний квиток»; 2) запровадження заходів з
економії коштів (у т.ч. отримання пільги на сплату за землекористування,
отримання коштів від сплати відвідувачів за паркову; орендної плати за
розташування на території зоопарку атракціонів).
3. Організувати виїзне засідання постійної комісії у Київському зоологічному
парку; Кримчаку С.О. опрацювати разом з керівництвом КП «Київський
зоологічний парк» перелік питань для опрацювання.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
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ІV. СЛУХАЛИ:
Інформацію Дехтяренко С., Білицького П.О., Матвійця В.В. щодо організації
взаємодії підрозділів, що діють сфері охорони навколишнього природного
середовища.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г.,
Кириченко К.В., Костюк С.А., Кримчак С.О, Лещенко Ю.В., Дехтяренко С.,
Білицький П.О., Матвієць В.В.
ВИРІШИЛИ:
Взяти до відома інформацію Київської екологічної прокуратури та Державної
екологічної інспекції у м. Києві щодо винайдення механізму співпраці з
правоохоронними органами.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

V. СЛУХАЛИ:
Інформацію Андрійка Р.Ю., Роговець Н.Л. по суті звернення депутата Київської
міської ради Пабата О.В. щодо забруднення атмосферного повітря шкідливими
викидами в результаті виробничої діяльності заводу будівельних сумішей
«Полімін», що розташований на вул. Пшеничній, 2-а у Святошинському районі
м. Києва.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г.,
Кириченко К.В., Костюк С.А., Кримчак С.О, Лещенко Ю.В., Роговець Н.Л.,
Дегтяренко С., Білицький П.О.
Пропозиція Білицького П.О.: оскільки підприємство має чинний дозвіл на
викиди в атмосферне повітря, рекомендувати Міністерству екології та природних
ресурсів України відкликати відповідний дозвіл.
Пропозиція голови постійної комісії Андрійка Р.Ю.: заслухати заявника та
відповідача (керівництво заводу будівельних сумішей «Полімін»), разом із
представниками управління екології та охорони природних ресурсів
Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища,
Державної екологічної інспекції та представників територіальної громади
відповідного району.
ВИРІШИЛИ:
Відкласти на доопрацювання звернення депутата Київської міської ради Пабата
О.В. щодо забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами в результаті
виробничої діяльності заводу будівельних сумішей «Полімін», що розташований
на вул. Пшеничній, 2-а у Святошинському районі м. Києва.
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Запросити на чергове засідання постійної комісії заявника (депутата Київради
Пабата О.В.) та відповідача (керівництво заводу будівельних сумішей «Полімін»),
разом із представниками управління екології та охорони природних ресурсів
Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища,
Державної екологічної інспекції та представників територіальної громади
відповідного району для надання інформації про наявність дозволу на здійснення
виробничої діяльності та шкідливих викидів в атмосферне повітря, про
здійснення перевірок та вжитих за результатами заходів.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
VІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Абдураїмова А.Е. по суті звернення ТОВ «БІО АВТОМОТІВ» від
17.07.14 №30 щодо проекту «Електро-таксі» та проекту електробуса «ЕКОКАШТАН», спрямованих на впровадження електромобільного транспорту в
міську інфраструктуру на базі екологічно чистих авто модельного ряду «BIO
AUTO».
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г.,
Кириченко К.В., Костюк С.А., Кримчак С.О, Лещенко Ю.В., Абдураїмов А.Е.,
Ярмоленко А.В.
Пропозиція голови постійної комісії Андрійка Р.Ю.: запропонувати заявнику
разом з Департаментом транспортної інфраструктури розробити проект рішення,
який передбачає реалізацію запропонованого проекту.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати пропозицію ТОВ «БіоАвтомотів».
2. Рекомендувати заявнику разом з Департаментом транспортної
інфраструктури розробити проект рішення, який передбачає реалізацію
запропонованого проекту.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

VІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Андрійка Р.Ю. про відсутність заявника, Хомича М.П., на засіданні
постійної комісії.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю.,
Кириченко К.В., Костюк С.А., Кримчак С.О, Лещенко Ю.В.

Бричук

К.Г.,

ВИРІШИЛИ:
Відкласти розгляд звернення гр. Хомича М.П. про необхідність відміни рішення
Київської міської ради від 23.12.10 №443/5255 «Про скасування рішення
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Київської міської ради від 30.10.2008 №591/591» («Про відміну рішення Київської
міської ради від 15.07.2004 № 421/1831 «Про продаж земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю "АвтоНафта" для будівництва,
експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу на перетині вулиць
Вишгородської та Резервної в Оболонському районі м. Києва») до наступного
засідання для доповіді заявника.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова

Р. Андрійко

Секретар

С. Костюк
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