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

ПРОТОКОЛ №2
засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства
та паливно-енергетичного комплексу
м. Київ

08.02.2016 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
Опадчий І.М.;

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

Депутат Київради
Меліхова Т.І.;
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.;
Перший заступник директора Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища
Мавлянов Д.Б.;
Заступник начальника УЖКГ Деснянської РДА
Лукашевич Л.А.;
Директор ДП «Київгазенерджи»
Красавін В.М.;
Директор КП «Плесо»
Пікалов Д.О.;
Голова профспілкового комітету КП «Плесо»
Севастьянов А.А.
Голова Спілки власників житла Святошинського району
Стацюра Н.І.;
Представник громадськості
Аніщенко Н.М.;
Представник громадськості
Щепець М.С.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Інформація щодо депутатського звернення Опадчого І.М. від 28.12.2015
№08/279/076-23.
2. Звіт робочої групи щодо підготовки нової редакції “Комплексної цільової
програми підвищення енергоефективності та розвитку ЖКІ для м. Києва на 20162020 роки”.

3. Інформація щодо листа Держагентства з енергоефективності та
енергозбереження України від 11.12.2015 №257-01/11/5-15.
4. Про визначення розміру статутного капіталу комунального підприємства
"Київська міська лікарня ветеринарної медицини".
5. Інформація щодо депутатського звернення Костюшка О.П. від 25.01.2016
№08/279/044-136.
6. Інформація щодо виконання статуту ПАТ «Київгаз» в частині проведення
загальних зборів акціонерів ПАТ «Київгаз».
7. Про затвердження плану роботи ПК з питань ЖКГ та ПЕК на 2016 рік.
8.Різне.

1. СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про перше питання порядку
денного.
ВИСТУПИЛИ: Аніщенко Н.М., Пантелеєв П.О., Лукашевич Л.А., Ноздря В.І.,
Меліхова Т.І., Манойленко Н.В., Кутняк С.В., Костюшко О.П.
ВИРІШИЛИ:
1. запропонувати голові Деснянської РДА Онуфрійчуку В.М. проаналізувати та
підготувати на розгляд постійної комісії:
 інформацію по витратам по Деснянському району м. Києва на капітальний
ремонт та відселення аварійних будинків;
 обсяг необхідної для відселення аналогічної квартирної площі;
 перелік капітальних робіт, які необхідні для проведення капітальних
ремонтів;
2. запропонувати заступнику голови КМДА Пантелеєву П.О. проаналізувати та
підготувати на розгляд постійної комісії інформацію по витратам по м. Києву на
капітальний ремонт та відселення аварійних будинків;
3. розглянути повторно це питання на наступному засіданні постійної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: за –12, проти-0, утр.-0.

2. СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про друге питання порядку
денного.
ВИСТУПИЛИ: Ноздря В.І., Пантелеєв П.О., Манойленко Н.В., Тесленко П.П.,
Грушко В.В., Новицький Д.Ю., Богатов К.В., Стацюра Н.І.
ВИРІШИЛИ:
1. прийняти до відома проміжний звіт голови робочої групи Ноздрі В.І. щодо

підготовки нової редакції “Комплексної цільової програми підвищення
енергоефективності та розвитку ЖКІ для м. Києва на 2016-2020 роки”;
2. провести наступне засідання робочої групи 10.02.2016 р. о 13:00;
3. за результатами роботи робочої групи сформулювати пропозиції щодо
доопрацювання
“Комплексної
цільової
програми
підвищення
енергоефективності та розвитку ЖКІ для м. Києва на 2016-2020 роки” за
наступними напрямками:
 доопрацювання Комплексної програми в частині фінансового плану на
2016 рік;
 розгляд проекту рішення Київради «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року №520/2589 «Про Порядок
розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті
Києві» в частині зміни порядку контролю за виконанням комплексних
цільових програм та внесення відповідних змін до самої Комплексної
програми;
 інвентаризація житлового фонду, заходи із капітального ремонту та
співфінансування, створення інституту ефективного власника (ОСББ);
 деталізація розділу «Котельні» Комплексної програми в частині заходів,
передбачених на 2016 р. із зазначенням котелень, які потребують
реконструкції;
 подальший порядок доопрацювання Комплексної програми з урахування
позиції членів постійної комісії;
4. винести на позачергове засідання постійної комісії 15.02.2016 р. розгляд
проекту рішення Київради «Про прийняття “Комплексної цільової програми
підвищення енергоефективності та розвитку ЖКІ для м. Києва на 2016-2020
роки”.
ГОЛОСУВАЛИ: за –12, проти-0, утр.-0.

3. СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про трете питання порядку
денного.
ВИСТУПИЛИ: Пантелеєв П.О., Ноздря В.І., Манойленко Н.В., Богатов К.В.
ВИРІШИЛИ:
1. прийняти до відома інформацію заступника голови КМДА Пантелеєва П.О.;
2. доручити голові робочої групи щодо підготовки нової редакції “Комплексної
цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку ЖКІ для м. Києва
на 2016-2020 роки” Ноздрі В.І. розглянути це питання на засіданні робочої групи,
яке відбудеться 10.02.2016 р.
ГОЛОСУВАЛИ: за –12, проти-0, утр.-0.

4. СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про четверте питання порядку
денного.
ВИСТУПИЛИ: Мавлянов Д.Б., Костюшко О.П., Гуманенко В.Л.
ВИРІШИЛИ:
1. підтримати проект рішення Київради «Про визначення розміру статутного
капіталу комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної
медицини".
ГОЛОСУВАЛИ: за –12, проти-0, утр.-0.

5. СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про п’яте питання порядку
денного.
ВИСТУПИЛИ: Костюшко О.П., Новицький Д.Ю.
ВИРІШИЛИ:
1. запропонувати заступнику голови КМДА Пантелеєву П.О. у термін до
23.02.2016 р. напрацювати проект листа про правонаступність та підготувати
відповідний графік реструктуризації.
ГОЛОСУВАЛИ: за –12, проти-0, утр.-0.

6. СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про шосте питання порядку
денного.
ВИСТУПИЛИ: Красавін В.М., Пантелеєв П.О., Тесленко П.П., Костюшко О.П.,
Ноздря В.І., Грушко В.В., Корнієць С.Д., Богатов К.В., Кутняк С.В., Гуманенко
В.Л., Стацюра Н.І.
ВИРІШИЛИ:
1. запропонувати директору ДП «Київгазенерджи» Красавіну В.М.:
 розмістити в ЗМІ інформацію щодо якості природнього газу, якій
поставляється для побутових потреб населенню;
 надати до постійної комісії інформацію щодо реалізації проектів ПАТ
«Київгаз» у рамках Кіотського протоколу;
2. поінформувати керівництво КМДА про відсутність рішення про проведення
загальних зборів акціонерів ПАТ «Київгаз»;
3. визнати незадовільною роботу Департаменту комунальної власності м. Києва

щодо підготовки загальних зборів акціонерів ПАТ «Київгаз»;
4. звернутися до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України з проханням щодо розробки відповідної
методики (затверджена постановою КМУ від 27.01.16 №46);
5. спільно з постійною комісією Київради з питань власності та Департаментом
комунальної власності м. Києва запланувати проведення виїзного засідання у
ПАТ «Київгаз».
ГОЛОСУВАЛИ: за –12, проти-0, утр.-0.

7. СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про сьоме питання порядку
денного.
ВИСТУПИЛИ: Костюшко О.П.
ВИРІШИЛИ:
1. затвердити план роботи ПК з питань ЖКГ та ПЕК на 2016 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: за –12, проти-0, утр.-0.

8. СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про восьме питання порядку
денного.
ВИСТУПИЛИ: Новицький Д.Ю., Манойленко Н.В., Тесленко П.П., Пантелеєв
П.О., Кутняк С.В., Костюшко О.П., Гуманенко В.Л., Богатов К.В., Щепець М.С.,
Пікалов Д.О., Севастьянов А.А.
ВИРІШИЛИ:
1. підтримати петицію «Щодо прискорення будівництва нового муніципального
притулку для тварин в м. Києві»;
2. підтримати проект рішення Київради «Про надання дозволу ритуальній
службі спеціалізованому комунальному підприємству «Спеціалізований
комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» на списання
шляхом продажу транспортних засобів»;
3. запропонувати заступнику голови КМДА Пантелеєву П.О. спільно із членом
постійної комісії Гуманенко В.Л. опрацювати громадсько-актуальні питання
діяльності КП «Плесо»;
4. підтримати пропозицію щодо підготовки членами постійної комісії проекту
рішення Київради «Про затвердження Порядку розміщення автомобільних
газозаправних пунктів на території міста Києва та внесення змін до деяких

рішень Київської міської ради» та звернутись до постійної комісії Київради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики з питанням про
включення до Плану діяльності Київради з підготовки проектів регуляторних
актів на 2016 рік проекту рішення Київради «Про затвердження Порядку
розміщення автомобільних газозаправних пунктів на території міста Києва та
внесення змін до деяких рішень Київської міської ради».
ГОЛОСУВАЛИ: за –12, проти-0, утр.-0.

Голова постійної комісії

В. Бондаренко

Секретар постійної комісії

О. Костюшко

