КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІІ СКЛИКАННЯ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПАЛИВО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 к. 1005

тел.:(044)202-70-29

ПРОТОКОЛ №1
засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства
та паливно-енергетичного комплексу
м. Київ

25.01.2016 р.

Присутні:
Члени постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та
паливно-енергетичного комплексу:
1. Бондаренко Володимир Дмитрович
2. Ноздря Вадим Ігорович
3. Дегтярьова Лариса Вікторівна
4. Кутняк Святослав Вікторович
5. Тесленко Павло Петрович
6. Костюшко Олег Петрович
7. Богатов Костянтин Володимирович
8. Гордон Дмитро Ілліч
9. Грушко Віктор Валентинович
10.Гуманенко Валерій Леонідович
11.Манойленко Наталія Вікторівна
12.Онуфрійчук Вадим Михайлович
Запрошені:
Депутат Київради
Бродський О.Я.;

– голова ПК
– перший заступник голови ПК
– заступник голови ПК
– заступник голови ПК
– заступник голови ПК
– секретар ПК

Заступник голови КМДА
Пантелеєв П.О.;
Директор Департаменту житлово - комунальної інфраструктури
Новицький Д.Ю.;
В.о. директора Департаменту комунальної власності м. Києва
Корнієць С.Д.;
Заступник директора Департаменту фінансів
Мороз О.С;
Заступник директора Департаменту економіки та інвестицій
Світличний О.П.;
Директор КП «Київкомунсервіс»
Русін Є.Є.;
Директор СВКП «Київводфонд»
Козловська С.С.;
Головний інженер АК «Київводоканал»
Ковалишен А.В.;
Голова Спілки власників житла Святошинського району
Стацюра Н.І.;
Голова Об’єднання працівників культури України
Кравченко І.І.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Інформація щодо виконання статуту ПАТ «Київгаз» в частині проведення
загальних зборів акціонерів ПАТ «Київгаз».
2.Інформація про функціонування бюветних комплексів у м. Києві.
3.Про
прийняття
“Комплексної
цільової
програми
підвищення
енергоефективності та розвитку ЖКІ для м. Києва на 2016-2020 роки”.
4.Про майнові питання, пов’язані з будівництвом житлового кварталу з повним
комплексом обслуговування на вул. Бакинській, 37-41 у Шевченківському районі.
5. Про затвердження плану роботи ПК з питань ЖКГ та ПЕК на 2016 рік.
6.Різне.
1. СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про перше питання порядку

денного.
ВИСТУПИЛИ: Пантелеєв П.О., Корнієць С.Д., Тесленко П.П., Кутняк С.В.,
Костюшко О.П.
ВИРІШИЛИ:
1. у зв’язку із неявкою представників ПАТ «Київгаз» на засідання постійної комісії
перенести розгляд цього питання на наступне засідання постійної комісії;
2. запропонувати заступнику голови КМДА Пантелеєву П.О. обговорити із
керівництвом ПАТ «Київгаз» питання участі представників ПАТ «Київгаз» в
засіданні постійної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: за –12, проти-0, утр.-0.
2. СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про друге питання порядку
денного.
ВИСТУПИЛИ: Пантелеєв П.О., Козловська С.С., Кутняк С.В., Ноздря В.І.,
Тесленко П.П., Гуманенко В.Л., Новицький Д.Ю., Костюшко О.П., Кравченко І.І.
ВИРІШИЛИ:
1. запропонувати директору СВКП «Київводфонд» надати до постійної комісії:
 поадресний перелік бюветів із інформацією у кого на балансі знаходиться
бювет та хто є власником бювету;
 опублікувати цю інформацію у ЗМІ;
 бюджет СВКП «Київводфонд» на 2016 рік та щомісячний план освоєння
бюджетних коштів.
ГОЛОСУВАЛИ: за –12, проти-0, утр.-0.

3. СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про трете питання порядку
денного.
ВИСТУПИЛИ: Пантелеєв П.О., Новицький Д.Ю., Ноздря В.І., Манойленко
Н.В., Грушко В.В., Гуманенко В.Л., Кутняк С.В., Стацюра Н.І.
ВИРІШИЛИ:
1. прийняти на обговорення проект рішення Київради «Про прийняття
“Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку
ЖКІ для м. Києва на 2016-2020 роки”;
2. створити робочу групу по доопрацювання цього проекту рішення Київради на
чолі із першим заступником голови постійної комісії Ноздрею В.І.

3. розглянути проект рішення Київради «Про прийняття “Комплексної цільової
програми підвищення енергоефективності та розвитку ЖКІ для м. Києва на 20162020 роки” на наступному засіданні постійної комісії;
4. запропонувати директору Департаменту ЖКІ Новицькому Д.Ю. надати до
постійної комісії:
 повний перелік ліфтів по районах м. Києва, які потребують ремонту та
заміни;
 інформацію щодо наявності спроектованих котелень, які не увійшли до
“Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та
розвитку ЖКІ для м. Києва на 2016-2020 роки” та Програми соціальноекономічного розвитку м. Києва на 2016 рік;
 звернутися до ПАТ «Київенерго» щодо надання інформації по котельнях,
ЦТП та ІТП, які потребують реконструкцій;
 результати громадського обговорення проекту “Комплексної цільової
програми підвищення енергоефективності та розвитку ЖКІ для м. Києва
на 2016-2020 роки” із вказанням по пропозиціям громадськості, що
враховано, а що – ні;
 продовжити громадське обговорення проекту “Комплексної цільової
програми підвищення енергоефективності та розвитку ЖКІ для м. Києва
на 2016-2020 роки” на сайті КМДА.
ГОЛОСУВАЛИ: за –12, проти-0, утр.-0.
4. СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про четверте питання порядку
денного.
ВИСТУПИЛИ: Світличний О.П., Бродський О.Я., Русін Є.Є., Тесленко П.П.,
Костюшко О.П., Гуманенко В.Л.
ВИРІШИЛИ:
1. підтримати проект рішення Київради «Про майнові питання, пов’язані з
будівництвом житлового кварталу з повним комплексом обслуговування на вул.
Бакинській, 37-41 у Шевченківському районі».
ГОЛОСУВАЛИ: за –11, проти-0, утр.-1.
5. СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про п’яте питання порядку
денного.
ВИСТУПИЛИ: Костюшко О.П., Манойленко Н.В., Новицький Д.Ю.
ВИРІШИЛИ:
1. доопрацювати план роботи ПК з питань ЖКГ та ПЕК на 2016 рік та перенести

його розгляд на наступне засідання постійної комісії;
2. створити робочу групу щодо опрацювання концепції роботи постійної комісії
на чолі із секретарем постійної комісії Костюшко О.П.
ГОЛОСУВАЛИ: за –12, проти-0, утр.-0.

6. СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про шосте питання порядку
денного.
ВИСТУПИЛИ: Новицький Д.Ю., Манойленко Н.В., Тесленко П.П., Русін Є.Є.,
Кутняк С.В., Костюшко О.П., Гуманенко В.Л., Кравченко І.І.
ВИРІШИЛИ:
1. підтримати петицію «Автомати для збору батарейок, енергозберігаючих ламп,
ртутних градусників, пластикових пляшок»;
2. запропонувати директору Департаменту ЖКІ Новицькому Д.Ю. та директору
КП «Київкомунсервіс» Русіну Є.Є.:
 підготувати автору петиції Олені Полянській довідку про поточний стан
справ по збору вторинної сировини, яка зазначена в петиції та інформацію
щодо розробки Концепції збору батарейок, енергозберігаючих ламп,
ртутних градусників, пластикових пляшок у м. Києві;
 у термін до 25.02.2015 р. розробити та подати на розгляд постійної комісії
Концепцію збору батарейок, енергозберігаючих ламп, ртутних
градусників, пластикових пляшок у м. Києві;
 опублікувати у ЗМІ подяку киянам за зібрані у 2015 році 4 тони
використаних батарейок;
 залучити представників Департаменту суспільних комунікацій до
розробки та реалізації Концепції збору батарейок, енергозберігаючих ламп,
ртутних градусників, пластикових пляшок у м. Києві;
3. запропонувати розгляд на депутатських фракціях Київради інформацію голів
районних Громадських Рад по виконанню рішення Київради від 23.07.2015
№787/1651 «Про управління районами міста Києва»;
4. прийняти до розгляду проект рішення Київради «Про запровадження системи
по будинкового обліку оплати за послуги обслуговування житлового фонду та
прибудинкових територій» та доручити секретарю постійної комісії Костюшко
О.П. оформити подання цього проекту рішення Київради від імені постійної
комісії;
5. запропонувати заступнику голови КМДА Пантелеєву П.О. провести нараду із
представниками ПАТ «АК «Київводоканал» та ПАТ «Київенерго» із-за спірних
питань, які викладені у листі ПАТ «АК «Київводоканал» від 25.12.15
№6167/12/36/02-15;
6. погодити внесення змін до складу конкурсної комісії з визначення
підприємств-перевізників побутових відходів (крім токсичних та особливо

небезпечних) у м. Києві за умови залучення до складу цієї комісії: Бондаренко
В.Д. – голови постійної комісії, Костюшка О.П. – секретаря постійної комісії та
Тесленка П.П. – заступника голови постійної комісії;
7. взяти до розгляду інформацію секретаря постійної комісії Костюшко О.П.
щодо розробки методики очищення столиці від снігу;
8. доручити заступнику голови постійної комісії Тесленку П.П. опрацювати
питання підготовки проекту Положення про постійну комісію Київради з питань
ЖКГ та ПЕК, в якому відновити повноваження постійної комісії;
9. доручити члену постійної комісії Гуманенко В.Л. терміново підготувати
доповідну записку до постійної комісії про інцендент, який трапився на нараді у
КП «Плесо».
ГОЛОСУВАЛИ: за –12, проти-0, утр.-0.

Голова постійної комісії

В. Бондаренко

Секретар постійної комісії

О. Костюшко

