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 №7
засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства
та паливно-енергетичного комплексу
м. Київ

11.04.2016 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:
Заступник голови КМДА
Пантелеєв П.О.;

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

Заступник директора Департаменту житлово - комунальної інфраструктури
Пастухов І.А.;
Заступник директора Департаменту фінансів
Мороз О.С;
Виконавчий директор АТ «Київенерго»
Магера Ю.М;
Комерційний директор АТ «Київенерго»
Бушма Є.Ю.;
Директор ДП «Київгазенерджи»
Красавін В.М.;
Заступник директора розрахункового департаменту ПАТ «АК «Київводоканал»
Щербатюк Н.М.;
Заступник голови Українського товариства глухих
Цимбалюк В.Ф.
Голова Спілки власників житла Святошинського району
Стацюра Н.І.;
Екс-голова правління ЖБК «Академічний-17»
Забава Л.К.;
Директор ПП «Жива вода»
Грищук В.П.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Інформація щодо листа голови «Українського товариства глухих» Максименка
Ю.П. від 09.03.2016.
2.Інформація щодо листа мешканців ЖБК «Академічний-17» від 14.03.2016.
3.Інформація ТОВ «Євро-Реконструкція» та ПАТ «Київенерго» про виконання
Інвестиційної програми за 2015 рік та презентація Інвестиційної програми на
2016 рік.
4. Інформація щодо листа директора ПП «Жива Вода» Грищука В.П.
5. Інформація щодо листа директора Департаменту ЖКІ Новицького Д.Ю. від
15.03.2016 №058/5/1-2620.

6.Різне.

1. СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про перше питання порядку
денного.
ВИСТУПИЛИ: Цимбалюк В.Ф., Пантелеєв П.О., Кутняк С.В., Костюшко О.П.
ВИРІШИЛИ:
1. запропонувати заступнику голови Українського товариства глухих Цимбалюку
В.Ф. підготувати зразки обладнання для презентації на нараді у заступника
голови КМДА Пантелеєва П.О.;
2. запропонувати заступнику голови КМДА Пантелеєву П.О. провести нараду та
запросити на неї заступника голови Українського товариства глухих Цимбалюка
В.Ф.
ГОЛОСУВАЛИ: за –10, проти-0, утр.-0.

2. СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про друге питання порядку
денного.
ВИСТУПИЛИ: Ноздря В.І., Пантелеєв П.О., Забава Л.К., Щербатюк Н.М.,
Костюшко О.П., Стацюра Н.І.
ВИРІШИЛИ:
1. створити робочу групу за участю: першого заступника голови постійної
комісії Ноздрі В.І., заступника директора Департаменту ЖКІ Малежик О.М. та
представника ПАТ «АК «Київводоканал»;
2. запропонувати голові правління-генеральному директору ПАТ «АК
«Київводоканал» Білику А.О. визначити представника від ПАТ «АК
«Київводоканал» для участі у робочій групі;
3. доручити робочій групі опрацювати питання, які сформульовані у листі
мешканців ЖБК «Академічний-17» від 14.03.2016 та запропонувати шляхи
вирішення цих проблем.
ГОЛОСУВАЛИ: за –11, проти-0, утр.-0.

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

денного.
ВИСТУПИЛИ: Магера Ю.М., Тесленко П.П., Бушма Є.Ю., Ноздря В.І.,
Костюшко О.П., Кутняк С.В.
ВИРІШИЛИ:
1. прийняти до відома інформацію виконавчого директора ПАТ «Київенерго»
Магери Ю.М.;
2.
заслухати представників ТОВ «Євро-Реконструкція» по виконанню
Інвестиційної програми за 2015 рік та презентації Інвестиційної програми на
2016 рік на наступному засіданні постійної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: за –11, проти-0, утр.-0.

4. СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про четверте питання порядку
денного.
ВИСТУПИЛИ: Грищук В.П., Костюшко О.П., Гуманенко В.Л., Тесленко П.П.
ВИРІШИЛИ:
1. запропонувати заступнику голови КМДА Пантелеєву П.О. організувати та
провести загальноміську конференцію «Питна вода»;
2. створити робочу групу для участі у підготовці до загальноміської конференції
«Питна вода» за участю: секретаря постійної комісії Костюшка О.П., заступників
голови постійної комісії Дегтярьової Л.В. та Тесленка П.П.
ГОЛОСУВАЛИ: за –11, проти-0, утр.-0.

5. СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про п’яте питання порядку
денного.
ВИСТУПИЛИ: Красавін В.М., Костюшко О.П., Гуманенко В.Л., Манойленко
Н.В., Пастухов І.А.
ВИРІШИЛИ:
1. запропонувати директору ДП «Київгазенерджи» Красавіну В.М. надати до
постійної комісії наступну інформацію:
 які існують вимоги до лічильників газу (ТУ, ДБН), що використовуються
ПАТ «Київгаз» при встановленні останніх згідно інвестиційної програми,
яка затверджена НКРЕКП;
 щодо практики використання на території України внутрішньо домових







лічильників газу, які вимірюють калорійність газу;
щодо складських залишків не встановлених лічильників газу, придбаних в
попередні періоди для виконання інвестиційної програми встановлення
внутрішньо домових лічильників газу;
підготувати пропозиції щодо можливості ознайомлення із газовим
господарством м. Києва;
щодо обсягів фінансування інвестиційної програми по встановленню
внутрішньо домових газових лічильників, яка затверджена НКРЕКП для
ПАТ «Київгаз» на 2016 рік, для подальшого ініціювання депутатами
Київради збільшення її обсягів;
опрацювати можливість введення до конкурсної (тендерної) комісії ПАТ
«Київгаз» представників депутатського корпусу м. Києва.

ГОЛОСУВАЛИ: за –12, проти-0, утр.-0.

6. СЛУХАЛИ: Бондаренка В.Д. – який поінформував про шосте питання порядку
денного.
ВИСТУПИЛИ: Пантелеєв П.О., Тесленко П.П., Костюшко О.П., Ноздря В.І.,
Грушко В.В., Богатов К.В., Кутняк С.В., Гуманенко В.Л.
ВИРІШИЛИ:
1. підтримати проект рішення Київради «Про оголошення природних об’єктів
ботанічними пам’ятками природи місцевого значення у м. Києві»;
2. підтримати проект рішення Київради «Про затвердження змін до Положення
про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках
міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних
будинків, а також у кооперативних будинках» з урахуванням зауважень
управління правового забезпечення діяльності Київради, які викладені у
правовому висновку;
3. перенести розгляд проекту рішення Київради «Про передачу ПАТ
«Київхімпостач» земельної ділянки для будівництва, обслуговування та
експлуатації об'єктів інженерно-транспортної, енергетичної інфраструктури
(трансформаторна підстанція) та дорожнього господарства (крім об'єктів
дорожнього сервісу) на перетині просп. Московського та просп. Героїв
Сталінграда в Оболонському районі м. Києва» на наступне засідання постійної
комісії;
ГОЛОСУВАЛИ: за –12, проти-0, утр.-0.
4. підтримати проект рішення Київради «Про визначення таким, що втратило
чинність рішення Київської міської ради від 25 березня 2010 року №435/3873
«Про визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів»;

ГОЛОСУВАЛИ: за –11, проти-0, утр.-1.
5. запропонувати заступнику голови КМДА Пантелеєву П.О. опрацювати за
належністю лист заступника голови постійної комісії Тесленка П.П. від
07.02.2016 №08/279-170-370 та поінформувати про вчинені дії заявника та
постійну комісію;
6. запропонувати заступнику голови КМДА Пантелеєву П.О. опрацювати за
належністю лист заступника голови постійної комісії Тесленка П.П. від
07.02.2016 №08/279-170-371 та поінформувати про вчинені дії заявника та
постійну комісію;
7. запропонувати заступнику голови КМДА Пантелеєву П.О. провести аналіз
фактів, які викладені у листі депутата Київради Рослякова В.В. від 10.02.2016
№08/279/08/083-14 та надати постійній комісії відповідні висновки;
8. запропонувати заступнику голови КМДА Пантелеєву П.О.:
 провести аналіз фактів, які викладені у листі мешканців будинку №7 по
вул. Кадетській Гай від 23.03.2016 №181;
 дати доручення запросити представників підрядника (ТОВ «СП
«Укрінтерм») на наступне засідання постійної комісії;
 опрацювати можливість впровадження остаточних розрахунків з
підрядниками (5-10%) після року безперебійної роботи змонтованих
об’єктів;
9. запропонувати до персонального складу конкурсної комісії проектів та
програм розвитку місцевого самоврядування члена постійної комісії Манойленко
Н.В.;
10. запропонувати представниками від постійної комісії у роботі робочої групи
по напрацюванню прозорих правил діяльності суб’єктів господарювання малого
та середнього бізнесу по врегулюванню проблемних питань щодо демонтажу
МАФів, автомобільних газонаповнювальних станцій, розміщення сезонної і
пересувної торгівлі відповідно до інвестиційних договорів членів постійної
комісії Гуманенка В.Л. та Грушка В.В.;
ГОЛОСУВАЛИ: за –12, проти-0, утр.-0.
11.підтримати текст звернення до Київського міського голови щодо листа
генерального директора ПАТ «Київенерго» Фоменка О.В. від 18.03.2016
№42/АУ/613В/3229;
ГОЛОСУВАЛИ: за –11, проти-0, утр.-1.
12. запропонувати заступнику голови КМДА Пантелеєву П.О. опрацювати за
належністю лист мешканців гуртожитку, що належить ЗАТ «Компанія
«Київінвестбуд» по просп. Науки, 72 та поінформувати про вчинені дії заявників
та постійну комісію;
13. звернутися до заступників голови КМДА Пантелеєва П.О. та Спасибка О.В.,

голову постійної комісії Київради з питань місцевого самоврядування,
регіональних та міжнародних зв’язків Березнікова О.І. про створення міського
центру комунікацій, із залученням громадського активісту голови Спілки
власників житла Святошинського району Стацюри Н.І., для вивчення типових
проблем, які викладені у листі мешканців ЖБК «Вимпел» від 28.03.2016 та
розповсюдження цього досвіду на існуючі ОСББ та ЖБК;
14. підтримати проект рішення Київради «Про дозвіл на списання незавершених
капітальних інвестицій, що належать до комунальної власності територіальної
громади м. Києва».
ГОЛОСУВАЛИ: за –12, проти-0, утр.-0.

Голова постійної комісії

В. Бондаренко

Секретар постійної комісії

О. Костюшко

