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

№ 29/288/03-06

ПРОТОКОЛ № 6
м. Київ

09.09.2014
ПРИСУТНІ:

Андрійко Р.Ю.
Лещенко Ю.В.
Костюк С.А.
Кириченко К.В.
Кримчак С.О.
Кондратюк Н.В.

– голова постійної комісії, головуючий;
– заступник голови постійної комісії;
– секретар постійної комісії;
– депутат постійної комісії;
– депутат постійної комісії;
– головний спеціаліст, який забезпечує діяльність постійної комісії.

ЗАПРОШЕНІ:
Толстоухов О.А.

– директор КП «Київський зоологічний парк»;

Рейзлін В.І.

– заступник директора КП «Київський зоологічний парк»;

Довгий І.В.

– голова профспілкового комітету КП «Київський
зоологічний парк»;
– головний ветеринарний лікар КП «Київський зоологічний
парк»;
– головний бухгалтер КП «Київський зоологічний парк»;
– заступник директора Департаменту міського благоустрою,
начальник управління екології та охорони природних
ресурсів;
– головний спеціаліст, державний інспектор з охорони
навколишнього природного середовища Державної
екологічної інспекції в м. Києві;
– головний спеціаліст, державний інспектор з охорони
навколишнього природного середовища Державної
екологічної інспекції в м. Києві.

Васильковська І.Б.
Забарна М.
Мавлянов Д.Б.

Озерська О.В.

Боба М.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І.
ІІ.

Огляд стану об’єктів Київського зоологічного парку, які перебувають на
його території.
Розгляд інформації КП «Київський зоологічний парк» про результати
фінансово-господарської діяльності у 2013 – 2014 роках.
Доп. Кирилюк Є.М.
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ІІІ.

Розгляд інформації КП «Київський зоологічний парк» про освоєння коштів
Київського міського фонду охорони навколишнього природного
середовища, виділених на виконання переліку природоохоронних заходів у
2013 році (у т.ч.: в частині фінансування реконструкції об’єктів
капітального будівництва на території Київського зоологічного парку – п.
6.1. рішення Київради від 21.02.13 №26/9083 «Створення експозицій
(вольєрів) у Шулявській балці для гірських копитних тварин; п. 6.2.
«Реконструкція та розширення експозицій (вольєрів) копитного ряду).
Доп. Кирилюк Є.М.

IV.

Розгляд інформації КП «Київський зоологічний парк» про можливі шляхи
доопрацювання проекту «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).

V.

Різне.
1.Повторний розгляд проекту рішення Київради «Про передачу
Обслуговуючому Кооперативу «Едем Форест» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування будівель і споруд, та дачного будівництва
членів кооперативу в 11-му кварталі Броварського лісництва у
Деснянському районі м. Києва», А-20507.

Доп. Кирилюк Є.М.

Звернення постійної комісії Київради з питань містобудування та землекористування
від 20.08.14 №08/281-241.
Доп. Поліщук О.Г., Мавлянов Д.Б., Субботін В.М.

2.Розгляд проекту рішення Київради «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «Сімейний центр «Веселка» земельної ділянки
для будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального
комплексу з рекреації на вул. Академіка Туполєва, 14-а у Шевченківському
районі м. Києва», Д-6869.
Доп. Кримчак С.О.

3.Розгляд проекту рішення Київради «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «Лізард» земельної ділянки для реконструкції,
експлуатації та обслуговування багатофункціонального комплексу з
рекреації на просп. Перемоги, 84-а у Шевченківському районі м. Києва», Д6868.
Доп. Кримчак С.О.

Пропозиція секретаря постійної комісії Костюка С.А.: включити до розділу
«Різне» порядку денного проект рішення Київради «Про передачу
Обслуговуючому Кооперативу «Едем Форест» земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування будівель і споруд, та дачного будівництва членів кооперативу
в 11-му кварталі Броварського лісництва у Деснянському районі м. Києва», А20507.
Пропозиція депутата постійної комісії Кримчака С.О.: включити до розділу
«Різне» порядку денного проект рішення Київради «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «Сімейний центр «Веселка» земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального комплексу з
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рекреації на вул. Академіка Туполєва, 14-а у Шевченківському районі м. Києва»,
Д-6869 та проект рішення Київради «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «Лізард» земельної ділянки для реконструкції, експлуатації та
обслуговування багатофункціонального комплексу з рекреації на просп.
Перемоги, 84-а у Шевченківському районі м. Києва», Д-6868.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
І. ЗДІЙСНИЛИ ОГЛЯД:
Стану об’єктів Київського зоологічного парку, які перебувають на його території,
серед яких у тому числі: пункту продажу та обліку вхідних квитків; кормокухні;
ветеринарної лікарні, павільйону «Острів Звірів»; пташника; загонів для копитних
тварин; вольєрів для мавп та лемурів; об’єктів незавершеного будівництва:
павільйон для людиноподібних мавп (запланований для перепрофілювання в
океанаріум); приватника, нового корпусу ветеринарної лікарні; нового
слоновника.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Кириченко К.В.,
Костюк С.А., Лещенко Ю.В., Рейзлін В.І., Довгий І.В., Васильковська І.Б.,
Мавлянов Д.Б., Озерська О.В., Боба М.М.
Пропозиція голови постійної комісії Андрійка Р.Ю.: 1) вжити заходів для
обладнання пункту продажу та обліку вхідних квитків системою «електронний
квиток» для оптимізації обліку коштів, які надходять за продаж вхідних квитків;
2) спрямувати кошти, що надходять за сплату паркувальних місць біля зоопарку,
на рахунки КП Київський зоологічний парк».
Пропозиція голови постійної комісії Андрійка Р.Ю. та депутата постійної
комісії Кримчака С.О.: ініціювати проведення містобудівної експертизи будівлі
та отримати експертний висновок щодо доцільності проведення подальших робіт.
Зауваження заступника голови постійної комісії Лещенка Ю.В.: на якій
підставі та у якій кількості функціонують торговельні палатки та атракціони,
розташовані на території зоопарку?
Зауваження голови постійної комісії Андрійка Р.Ю.: 1) відмітити необхідність
отримання експертного висновку щодо доцільності будівництва нового
слоновника з бетону, а не з цегли; 2) ініціювати проведення містобудівної
експертизи будівлі та отримати експертний висновок щодо дотримання
встановлених норм перебування тварини в зазначеній будівлі.
Зауваження голови постійної комісії Андрійка Р.Ю.: 1) відмітити
незадовільний стан операційного столі у діючій ветлікарні, ініціювати закупівлю
нового; 2) забезпечити проведення інтернет-зв’язку у приміщення ветлікарні та
рекомендувати КП «Київський зоологічний парк» розробити веб-сайт
ветеринарної клініки; 3) рекомендувати КП «Київський зоологічний парк» вжити
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організаційно-правових заходів для поновлення членства у міжнародній асоціації
зоопарків EAZA.
Пропозиція заступника голови постійної комісії Лещенка Ю.В.:
рекомендувати КП «Київський зоологічний парк» надати до відома постійної
комісії Київради з питань екологічної політики інформацію про 1) кількість
тварин, які утримуються у зоопарку; 2) звіту про статистику смертності тварин у
Київському зоопарку за останні 5 років.
Зауваження державних інспекторів з охорони природного середовища: при
розміщенні тварин у вольєрах не дотримуються норм утримання тварин,
регламентованих наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
від 12.01.11 №489/11/10-18.
ВИРІШИЛИ:
1. Взяти до відома інформацію, надану працівниками КП «Київський
зоологічний парк» при огляді Стану об’єктів Київського зоологічного
парку, які перебувають на його території, серед яких у тому числі: пункту
продажу та обліку вхідних квитків; кормокухні; ветеринарної лікарні,
павільйону «Острів Звірів»; пташника; загонів для копитних тварин;
вольєрів для мавп та лемурів; об’єктів незавершеного будівництва:
павільйон для людиноподібних мавп (запланований для перепрофілювання
в океанаріум); приватника, нового корпусу ветеринарної лікарні; нового
слоновника.
2. Рекомендувати КП «Київський зоологічний парк»:
 вжити заходів для обладнання пункту продажу та обліку вхідних квитків
системою «електронний квиток» для оптимізації обліку коштів, які
надходять за продаж вхідних квитків;
 вжити можливих юридично-правових заходів щодо спрямувати коштів, що
надходять за сплату паркувальних місць біля зоопарку, на рахунки КП
Київський зоологічний парк»;
 ініціювати проведення містобудівної експертизи будівлі та отримати
експертний висновок щодо доцільності проведення подальших робіт та
визначити можливі джерела фінансування;
 ініціювати отримання експертного висновку щодо доцільності будівництва
нового слоновника з бетону, а не з цегли;
 ініціювати проведення містобудівної експертизи будівлі та отримати
експертний висновок щодо дотримання встановлених норм перебування
тварини в зазначеній будівлі.
 забезпечити проведення інтернет-зв’язку у приміщення ветлікарні та
розробити веб-сайт ветеринарної клініки;
 вжити організаційно-правових заходів для поновлення членства у
міжнародній асоціації зоопарків EAZA.
 надати до відома постійної комісії Київради з питань екологічної політики
інформацію про 1) кількість тварин, які утримуються у зоопарку; 2) звіту
про статистику смертності тварин у Київському зоопарку за останні 5 років;
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 надати пропозиції щодо покращення функціонування Київського
зоологічного парку для реалізації на рівні Київської міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Забарної М. про результати фінансово-господарської діяльності у
2013 – 2014 роках, у т.ч. про надходження у бюджет Київського зоопарку 6,9
млн.грн.; про видатки з бюджету у розмірі 400 тис.грн. (на сплату рахунків за
постачання електроенергії), 650 тис.грн (на сплату рахунків за газопостачання),
300 тис.грн (на сплату рахунків за водопостачання), 2,6 млн.грн – на закупівлю
кормів).
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко
Костюк С.А., Лещенко Ю.В., Довгий І.В., Забарна М.

Р.Ю.,

Кириченко К.В.,

Зауваження голови постійної комісії Андрійка Р.Ю.: звернути увагу на
відсутність письмового звіту про результати фінансово-господарської діяльності
у 2013 – 2014 роках та не достатню підготовленість адміністрації до доповіді по
суті порушеного питання.
Пропозиція заступника голови постійної комісії Лещенка Ю.В.:
рекомендувати КП «Київський зоологічний парк» надати до відома постійної
комісії Київради з питань екологічної політики довідку про кількість
торговельних місць, розташованих на території зоопарку, відомості про наявність
дозвільної документації на здійснення торгівлі, та обсяг прибутку, який отримує
КП «Київський зоологічний парк» з кожного такого місця.
ВИРІШИЛИ:
1. Взяти до відома інформацію КП «Київський зоологічний парк» про
результати фінансово-господарської діяльності у 2013 – 2014 роках.
2. Рекомендувати КП «Київський зоологічний парк»
 надати деталізований звіт про результати фінансово-господарської
діяльності у 2013 – 2014 роках, у т.ч. деталізацію по надходженням та
витратам КП (окремо зазначивши витрати на ЖКГ, утримання тварин,
заробітну платню співробітникам), а також про розмір та динаміку
заборгованості;
 надати до відома постійної комісії Київради з питань екологічної політики
довідку про кількість торговельних місць, розташованих на території
зоопарку, відомості про наявність дозвільної документації на здійснення
торгівлі, та обсяг прибутку, який отримує КП «Київський зоологічний
парк» з кожного такого місця.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
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ІІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Забарної М. про освоєння коштів Київського міського фонду охорони
навколишнього природного середовища, виділених на виконання переліку
природоохоронних заходів у 2013 році (у т.ч.: в частині фінансування
реконструкції об’єктів капітального будівництва на території Київського
зоологічного парку – п. 6.1. рішення Київради від 21.02.13 №26/9083 «Створення
експозицій (вольєрів) у Шулявській балці для гірських копитних тварин; п. 6.2.
«Реконструкція та розширення експозицій (вольєрів) копитного ряду).
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко
Костюк С.А., Лещенко Ю.В., Довгий І.В., Забарна М.

Р.Ю.,

Кириченко К.В.,

Зауваження Забарної М.: кошти з Київського міського фонду охорони
навколишнього природного середовища у поточному році на адресу КП
«Київський зоологічний парк» не виділялись.
ВИРІШИЛИ:
Взяти до відома інформацію КП «Київський зоологічний парк» про освоєння
коштів Київського міського фонду охорони навколишнього природного
середовища, виділених на виконання переліку природоохоронних заходів у 2013
році (у т.ч.: в частині фінансування реконструкції об’єктів капітального
будівництва на території Київського зоологічного парку – п. 6.1. рішення
Київради від 21.02.13 №26/9083 «Створення експозицій (вольєрів) у Шулявській
балці для гірських копитних тварин; п. 6.2. «Реконструкція та розширення
експозицій (вольєрів) копитного ряду).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ІV. СЛУХАЛИ:
Інформацію про можливі шляхи доопрацювання проекту «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).
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко
Костюк С.А., Лещенко Ю.В., Довгий І.В., Забарна М.

Р.Ю.,

Кириченко К.В.,

ВИРІШИЛИ:
Взяти до відома інформацію КП «Київський зоологічний парк» про можливі
шляхи доопрацювання проекту «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
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відвідувачів за паркову; орендної плати за розташування на території зоопарку
атракціонів).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

V. Різне 1.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Костюка С.А., Андрійка Р.Ю. по суті проекту рішення Київради
«Про передачу Обслуговуючому Кооперативу «Едем Форест» земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування будівель і споруд, та дачного будівництва
членів кооперативу в 11-му кварталі Броварського лісництва у Деснянському
районі м. Києва», А-20507.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Кириченко К.В., Костюк
С.А., Лещенко Ю.В., Кримчак С.О.
ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення Київради «Про передачу Обслуговуючому
Кооперативу «Едем Форест» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд, та дачного будівництва членів кооперативу в
11-му кварталі Броварського лісництва у Деснянському районі м. Києва», А20507, для винесення на розгляд пленарного засідання Київради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
V. Різне 2.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Костюка С.А., Андрійка Р.Ю. по суті проекту рішення Київради
«Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Сімейний центр
«Веселка» земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
багатофункціонального комплексу з рекреації на вул. Академіка Туполєва, 14-а у
Шевченківському районі м. Києва», Д-6869.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Кириченко К.В., Костюк
С.А., Лещенко Ю.В., Кримчак С.О.
ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення Київради «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «Сімейний центр «Веселка» земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування багатофункціонального комплексу з рекреації на
вул. Академіка Туполєва, 14-а у Шевченківському районі м. Києва», Д-6869, для
винесення на розгляд пленарного засідання Київради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
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V. Різне 3.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Костюка С.А., Андрійка Р.Ю. по суті проекту рішення Київради
«Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Лізард» земельної
ділянки
для
реконструкції,
експлуатації
та
обслуговування
багатофункціонального комплексу з рекреації на просп. Перемоги, 84-а у
Шевченківському районі м. Києва», Д-6868.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Кириченко К.В., Костюк
С.А., Лещенко Ю.В., Кримчак С.О.
ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення Київради «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «Лізард» земельної ділянки для реконструкції, експлуатації та
обслуговування багатофункціонального комплексу з рекреації на просп.
Перемоги, 84-а у Шевченківському районі м. Києва», Д-6868, для винесення на
розгляд пленарного засідання Київради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4,
«утримався» – 1.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова

Р. Андрійко

Секретар

С. Костюк

8

