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 <---   16 Мая  10 ч 49 м 23 с  ----   Другий   ---> 
   
 
Київський міський голова: Шановні депутати! Шановні колеги! Прошу 

повертатись з кулуарів, займати свої робочі місця. Зараз зареєстровано в 
залі 63 депутати. Кворум є.  

Оголошую пленарне засідання VIII сесії Київської міської ради VIII 
скликання відкритим. Пропоную виконати Державний Гімн України. 

(Виконується Державний Гімн України). 
 
   
  <---   16 Мая  10 ч 52 м 23 с  ----   Седьмой   ---> 
   
(Виконується Державний Гімн України). 
З зали: Слава України! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! 
Київський міський голова: Шановні депутати! Хочу привітати всіх зі 

святом - Днем вишиванки! Бачу, багато депутатів приєдналися до 
відзначення свята, прийшли в зал засідань, на роботу в вишиванках. 
Знаєте, сьогодні їхав на роботу, бачив стільки людей на вулицях Києва в 
вишиванках! Город красивий і красиві люди. Дуже приємно! І давайте 
шанувати наші традиції, свою культуру, культуру свою, українську, і 
демонструвати, що ми гідні українці, перш за все, своїми справами, кожен 
у своїй професії, в тому, що він робить на благо України, на благо нашого 
міста. Зі святом вас! 

Шановні депутати, зараз переходимо до розгляду порядку денного! У 
порядку денному запропоновано до розгляду 301 питання, з них загальних 
- 30, питання власності - 10, питання землекористування - 260 та одна 
інформація 

 
 
   
  <---   16 Мая  10 ч 55 м 23 с  ----   Другий   ---> 
   
в розділі "Різне".  
Пропоную прийняти порядок денний за основу.  
Прошу визначатись! 
Голосування: 
"За" - 59.  
Я бачу, карточки не спрацювали.  
З зали: (Нічого не чути). 
Київський міський голова: Дякуємо вам за запрошення! Дякую вам за 

запрошення! Дякую вам за запрошення! Зараз я повинен дивитись свій 
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графік і буду знаходити ці можливості, щоб бути там присутнім.  
Дякую вам! Дякую! 
(Оплески). 
Київський міський голова: Багато депутатів звернули на те, що картки 

не спрацювали. Зараз я прошу ще раз перевірити свої картки. І повторно 
хочу поставити на голосування "Про затвердження порядку денного". 
Прошу голосувати за основу. 

Будь ласка! 
Голосування: 
За - 70, утр. - 0, проти - 0. Рішення прийнято. 
Київський міський голова: Шановні депутати! Є пропозиції в депутатів 

щодо наповнення порядку денного невідкладними питаннями.  
Хлопці, якщо у вас прохання підписати перчатки, ми... Я з великим...  
(Оплески).  
Київський міський голова: Прохання підписати рукавички боксерські. 

З великим задоволенням. Хлопці, давайте!  
Прокопів В.В.: Шановні колеги! В кого будуть пропозиції до порядку 

денного, прошу 
 
  <---   16 Мая  10 ч 58 м 23 с  ----   Перший   ---> 

   
записуватись до виступу! 
Олег Гелевей, прошу! 
Гелевей О.І.: Я вибачаюсь! Випадково. 
Прокопів В.В.: Андрій Странніков, будь ласка! 
Странніков А.М.: Дякую!  
Шановні колеги, шановний Володимир Володимирович! Я просив би 

доповнити порядок денний кількома проектами рішень, які вчора 
обговорювались на Погоджувальній раді та знайшли підтримку в усіх, без 
винятку, фракцій.  

Я буду, мабуть, зачитувати їх по черзі, по мірі надходження. 
Отже, перший проект, це "Про внесення змін до Програми 

економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки".  
(Оплески). 
Прокопів В.В.: Колеги, ставимо на голосування пропозицію Андрія 

Страннікова.  
Прошу визначатись! 
Голосування: 
За - 67, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Ігор Мірошниченко, прошу! 
Мірошниченко І.М.: Віталій Володимирович, шановний Володимир 

Володимирович!  
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Прошу внести як невідкладні ще два проекти рішень, вони є у 
депутатів на робочих столах, а саме: "Про викуп нерухомого майна на 
вулиці Драгоманова, 1-в у Дарницькому районі міста Києва для суспільних 
потреб". 

А також "Про викуп нерухомого майна на вулиці Єлизавети Чавдар,  
11-а у Дарницькому районі міста Києва для суспільних потреб". 

Віталій Володимирович, ми уже два роки говоримо про два 
приміщення, які введені в експлуатацію як дитячі садочки в Дарницькому 
районі, але, на превеликий жаль, вони досі не є в комунальній власності. 
Ви обіцяли минулого року, що вони запрацюють. Сотні дітей стоять у черзі 
на дитсадки у Дарницькому районі, які переповнені. І люди, які з своїх 
вікон бачать ці два приміщення, загальна площа яких, кожного понад 6 
тисяч квадратів, мають бути викуплені містом у приватних власників. 

Дуже просимо... 
Прокопів В.В.: Дякуємо, пане Ігор! Дякуємо! 
Колеги, проговорювали вчора це на Погоджувальній раді. Це питання, 

я так розумію, їх два буде, пане Ігоре!  
Ставимо на голосування питання щодо внесення до порядку денного 

проекту рішення "Про викуп нерухомого майна на вулиці Драгоманова, 1-в 
у Дарницькому районі міста Києва для суспільних потреб".  

Прошу визначатись, колеги! Щодо включення голосуємо. 
Голосування: 
За - 78, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
 
 
   
  <---   16 Мая  11 ч 01 м 23 с  ----   Другий   ---> 
   
 
Колеги, ставимо на голосування питання щодо включення до порядку 

денного проекту рішення "Про викуп нерухомого майна на вулиці 
Єлизавети Чавдар, 11-а у Дарницькому районі міста Києва для суспільних 
потреб".  

Прошу визначатись, колеги! 
Голосування: 
За - 80, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Дякую, колеги!  
Володимир Яловий, прошу! 
Яловий В.Б.: Шановні колеги! Шановний пане голово! Я прошу в 

порядку невідкладності внести три проекти рішень на сьогоднішнє 
засідання. Зокрема, питання стосується присвоєння почесних звань 
почесних громадян міста Києва.  

Так як керівник апарату ради дуже зайнятий, то попросили мене 
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зробити доповідь.  
Мова йде про присвоєння почесної грамоти, почесного звання 

академіку Комісаренку. Про присвоєння почесного звання Герою України 
Шилюку. І про присвоєння почесного звання "Почесний громадянин 
Києва" Кравчуку, колишньому Президентові нашої держави. 

Оці три питання прошу внести в порядок денний згідно із дорученням 
міського голови.  

Дякую! 
Прокопів В.В.: Колеги, по черзі будемо ставити ці проекти рішень!  
Будь ласка, ставимо на голосування питання щодо включення до 

порядку денного "Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста 
Києва" Кравчуку Леоніду Макаровичу"! 

Прошу визначатись, колеги!  
Голосування: 
За - 62, проти - 0, утр. - 1. Рішення прийнято. 
Ставимо на голосування питання щодо присвоєння пану Комісаренку 

звання "Почесний громадянин міста Києва".  
Прошу визначатись, колеги! 
Голосування: 
За - 72, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Дякую, колеги! 
Наступний проект рішення щодо присвоєння, щодо включення до 

порядку денного проекту рішення "Про присвоєння пану Шилюку звання 
"Почесний громадянин міста Києва". 

Ставлю на голосування. Прошу визначатись! 
 
 
   
  <---   16 Мая  11 ч 04 м 23 с  ----   Седьмой   ---> 
   
Голосування: 
За - 48, проти  - 0, утр. - 10. Рішення не прийнято. 
Колеги, також вчора на Погоджувальній раді було проговорено ще ряд 

проектів рішень, в тому числі, ставлю на голосування питання щодо 
включення до порядку денного проекту рішення "Про укладання договорів 
міни квартир (житлових приміщень) з фізичними особами". Прошу 
визначатись! Щодо включення голосуємо. 

Голосування: 
За - 81, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Дякую, колеги! 
Також проект рішення "Про затвердження розміру викупної ціни 

земельних ділянок між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом 
Броварським у Дніпровському районі міста Києва". 
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Ставлю на голосування питання щодо включення цього питання до 
проекту порядку денного. Визначаємось! 

Голосування: 
За - 80, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Дякую, колеги! 
Андрій Странніков, прошу!  
Странніков А.М.: Шановні колеги! Так само є прохання доповнити 

порядок денний сьогодні проектом рішення "Про збільшення розміру 
статутного капіталу комунальних підприємств". 

Стосується збільшення статутного капіталу трьох комунальних 
підприємств у Солом'янському, Голосіївському та Печерському районах і, 
насамперед, спрямоване на реалізацію трьох проектів - переможців 
громадського бюджету 2019 року. Без даного рішення, це не є бюджетним 
рішенням, але без даного рішення неможливо буде реалізувати ці три 
проекти.  

Питання так само обговорювались на Погоджувальній раді, отримали 
підтримку всіх фракцій. Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую! Ставимо на голосування питання щодо 
включення цього питання до порядку денного. Прошу визначатись! 

Голосування: 
За - 82, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Колеги, чи є ще якісь пропозиції до порядку денного? Щодо внесення?  
Будь ласка, чи є пропозиції щодо виключення питань з порядку 

денного?  
Олег Гелевей, прошу! 
Гелевей О.І.: Олег Гелевей, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода". 
Я все ж таки не розумію, от тут, кому в наших стінах все ж таки 

хочеться протискувати комерційні питання?  
 
   
  <---   16 Мая  11 ч 07 м 23 с  ----   Другий   ---> 
   
Є два питання по власності, які не пройшли комісію з питань охорони 

здоров'я, а їх все ж таки хочуть якось втулити. І не пройшли по об'єктивних 
причинах. Це питання 2.4. "Про майнові питання, пов'язані з будівництвом 
приватного медичного центру по вулиці Зоологічній, 3". І це питання 2.10.  

Прошу ці два питання зняти з порядку денного, тому що вони не 
пройшли комісію по об'єктивних причинах. І хочеться і надалі все ж таки в 
комісії. Не просто так комісія збирається. Не просто голосує комісія за ті чи 
інші питання.  

Дякую за розуміння! 
Прокопів В.В.: Дякую! 
Олег Іванович, ставлю на голосування пропозиції щодо виключення 
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зазначених проектів рішень.  
Пункт 2.4. Визначаємось! 
Голосування: 
За - 84, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Тепер ставимо на голосування питання щодо виключення пункту 2.10. 

Прошу визначатись! 
Голосування: 
За - 84, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Михайло Буділов, прошу! 
Буділов М.М.: Шановне товариство! Михайло Буділов, фракція 

"Свобода".  
До мене протягом останніх днів активно звертаються мешканці 

житлового масиву Воскресенка стосовно того, що в порядку денному є 
питання під № 3.6.11, а саме: "Про передачу приватному акціонерному 
товариству "Підводтрубопровід" в оренду земельної ділянки під 
експлуатацію і обслуговування багатофункціонального житлового 
комплексу".  

Відповідно цим рішенням пропонується передати під експлуатацію і 
обслуговування. Хоча забудовник уже розпочав продавати квартири 
відповідно за цією адресою. Там зараз знаходиться басейн, який 
функціонував раніше, але ділянка відповідно не використовується. І тому я 
пропоную це питання зняти з порядку денного, доопрацювати і обговорити 
його з громадою, а тільки після цього виносити. Це питання було вчора на 
Погоджувальній раді.  

Прошу підтримати зняття! 
Прокопів В.В.: Ставлю на голосування, колеги, це питання. Прошу 

визначатись! 
Голосування: 
За - 44, проти - 0, утр. - 13. Рішення не прийнято. 
Нас... а є, Прохор Антоненко ще записаний. 
Будь ласка! 
Колеги! Всі, хто з приводу зміни черговості... 
Антоненко П.Д.: ...(нічого не чути). 
Прокопів В.В.: Пане Прохоре, одну секундочку, 
 
   
  <---   16 Мая  11 ч 10 м 23 с  ----   Перший   ---> 
   
будь ласка!  
Усі, хто записався з приводу зміни черговості, прошу вас зняти з 

виступу і записатись уже після затвердження порядку денного в цілому, 
нам так буде простіше. 

Будь ласка, Прохор Антоненко продовжує! 
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Антоненко П.Д.: Прохор Антоненко. У мене два питання на зняття. 
Перше, це пункт 3.9, розділ 1, про внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки на вулиці Туполєва, 12 у Шевченківському районі.  
Це всім відома забудова на... коли на Туполєва ще в часи 

Черновецького Віктор Пилипишин вкрав цю землю і була там "Експо 
Плаза", зараз це все після прийняття незаконного детального плану 
території, просто будується там біля 60-ти будинків. І в кінці будинки, хоча 
незаконно будуються і незаконний детальний план території, зараз цим 
рішенням намагаються поділити ці ділянки на окремі для того, щоб потім 
відвести під ОСББ і просто, навіть, не платити за землю у додаток. 

Тому прохання це рішення зняти з розгляду сьогодні. 
Прокопів В.В.: Ставлю на голосування зазначену пропозицію.  
Прошу колег визначатись! 
Голосування: 
За - 20, проти - 0, утр. - 30. Рішення не прийнято. 
Вадим Васильчук! Прохор Антоненко готується. 
Васильчук В.В.: Вадим Васильчук, "Київська команда". 
За неодноразовими зверненнями, оскільки питання 3.6.11 недостатньо 

підготовлене, просив би його зараз зняти, щоб ми мали достатню 
можливість його все-таки врегулювати і тоді проголосувати. Дякую! 

Прокопів В.В.: Ставлю на голосування зазначену пропозицію. Прошу 
визначатись! 

Голосування: 
За - 37, проти - 0, утр. - 21. Рішення не прийнято. 
Прохор Антоненко, прошу! 
Антоненко П.Д.: Прохор Антоненко, "Свобода". 
Прохання також зняти з розгляду... з пункту... з розділу 3.9 пункт 2, 

"Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 12.10.15 
№330, укладеного між Київською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю "РТ Девелопмент".  

Це вже питання ми знімали неодноразово з сесії Київради, тому що це 
на вулиці Багговута біля історичної пам'ятки - будинок Багговута, на честь 
якого була вулиця названа. Хочуть побудувати кілька  

 
   
  <---   16 Мая  11 ч 13 м 23 с  ----   Другий   ---> 
   
двадцятип'ятиповерхівок незаконно абсолютно. Ця земельна ділянка 

була відведена спочатку під обслуговування, але зараз... і там було 
намагання побудувати ці висотки.  

Науково-технічна рада Мінрегіону нещодавно відмовила забудовникам 
та Мінкульт не погодив проектну документацію, не дав дозволу на 
будівництво. Проте зараз під вигаданими такими підставами хочуть 
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змінити цільове призначення для того, щоб все ж таки побудувати там 
висотки. Тому для того, щоб не знищувати історичну пам'ятку вплоть до 
якої хочуть побудувати ці висотки, і в історичній зоні, то прохання знову ж 
таки зняти це питання з розгляду як ми це вже робили неодноразово. 

Дякую! 
Прокопів В.В.: Ставлю на голосування цю пропозицію. Прошу 

визначатись! 
Голосування: 
За - 26, проти - 0, утр. - 25. Рішення не прийнято. 
Колеги, також щодо почесних громадян! Ми проговорювали проект 

рішення "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 1 
червня 2000 року "Про встановлення звання "Почесний громадянин міста 
Києва" та заохочувальних відзнак Київського міського голови". 

Зважаючи на кількість проектів рішень по присвоєнню такого звання, 
вважаю, що буде також доцільно заслухати керівника апарату з приводу 
цього проекту рішення. 

Ставлю на голосування питання щодо його включення до порядку 
денного. Прошу визначатись! 

Голосування: 
За - 79, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Колеги, чи є ще пропозиції до порядку денного?  
Ставлю на голосування затвердження порядку денного в цілому. 

Прошу визначатись!  
Голосування: 
За - 62, проти - 0, утр. - 22. Рішення прийнято. 
Колеги, чи  є пропозиції щодо зміни черговості?  
Сергій Гусовський, прошу! 
Гусовський С.М.: Доброго дня, колеги! Прохання підтримати зміну 

черговості і поставити пункт, який в нас йде в загальних питаннях під               
№ 13 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про 
Регламент Київської міської ради". Мова йде про Бюджетний регламент. 

Прохання підтримати пропозицію, щоб розглянути його першим в 
розгляді загальних питань. 

Дякую! 
Прокопів В.В.: Колеги, ставлю на голосування зазначену пропозицію і 

прошу її підтримати! 
 
 
 
 
   
  <---   16 Мая  11 ч 16 м 23 с  ----   Другий   ---> 
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Прокопів В.В.: Щодо зміни черговості голосуємо. 
Голосування: 
За - 85, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Колеги, я дякую вам за розуміння! І також прошу вас. Маємо 

можливість це зробити пакетом. Перенести, в зв'язку із заявами суб'єктів 
подання перенести в кінець порядку денного пункт 3 розділу 1. А також 
пункти 2, 3 і 5 розділу 2 перенести в кінець порядку денного. 

Ставлю на голосування цю пропозицію. Прошу підтримати, колеги!  
Зміну черговості голосуємо. 
Голосування: 
За - 84, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Сергій Паладій, прошу! 
Паладій С.В.: Шановний Володимир Володимирович! Звертаюсь до 

вас із проханням в підрозділі "Загальні" 12-е питання перенести на 
початок. Це питання вже обговорювалося всіма депутатами, всіма головами 
фракцій. Це мешканці міста Києва. Я думаю, це питання об'єднає сесійну 
залу. 

Дякую! 
Прокопів В.В.: Є пропозиція зробити пункт 12 розділу загального 

пунктом 2. Влаштовує пана Сергія така пропозиція?  
Зміну черговості знову ж таки ставимо на голосування. Прошу 

визначатись! 
Голосування: 
За - 84, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Михайло Іщенко, прошу! 
Іщенко М.В.: Да! Доброго дня! Прошу друге питання порядку денного 

перенести перед питаннями невідкладними. Тому що питання дуже 
важливе і воно має свої терміни. Тому, якщо ми його сьогодні не 
розглянемо і не проголосуємо, ми. Питання дуже важливе. Це істотні, 
затвердження істотних умов енергосервісних договорів. Тому прохання 
його поставити третім в загальному порядку денному перед 
невідкладними. 

Дякую! 
Прокопів В.В.: Дякую, пане Михайло!  
І ставлю на голосування пропозицію пана Іщенка щодо зміни, щодо 

зміни черговості. Пунктом 3-ім ми його робимо. Спочатку будуть 
розглянуті невідкладні, а потім по черговості.  

Зміну черговості голосуємо. Колеги, я прошу брати участь в 
голосуванні! 

Голосування: 
За - 80, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
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  <---   16 Мая  11 ч 19 м 23 с  ----   Седьмой   ---> 
   
 
Колеги, я вам дякую! Більше пропозицій немає щодо черговості. 
Я звертаюсь до депутатського корпусу з питанням щодо наявності 

реального чи потенційного конфлікту інтересів щодо будь-якого з питань 
порядку денного чи наявності інформації в будь-кого з вас щодо такого 
конфлікту інтересів у будь-кого з ваших колег. 

Поки думають колеги, я зачитаю ті заяви, які надійшли до президії. 
Є в нас заява від нашого колеги депутата Київської міської ради Олега 

Бондарчука щодо можливого конфлікту інтересів з питання - пункту 28-го 
та пункту 29-го розділу 3.2 порядку денного пленарного засідання. Заява 
підписана особисто.  

Вважаю зачитання такої заяви на пленарному засіданні  міської ради як 
те, що депутат особисто повідомив про конфлікт інтересів. Дана заява 
долучається до матеріалів пленарного засідання. 

Так само всі решта заяви, які я буду зачитувати, вони особисто 
підписані депутатами міської ради, долучаються до матеріалів пленарного 
засідання і вважаються такими, що депутат особисто повідомив про 
конфлікт інтересів. 

Колеги, також маємо заяву від депутата Київської міської ради Вадима 
Іванченка, де він повідомляє про можливий конфлікт інтересів, який 
стосується кадастрової справи А-26553. 

А також заява від нашої колеги Олени Антонової щодо можливого 
конфлікту інтересів щодо питань 6-го та 7-го в розділі 3.4, щодо питання 
10-го в розділі 3.6 та питання 1-го в розділі 3.9. 

Передаю заяви секретаріату. Прошу долучити до матеріалів 
пленарного засідання! 

Чи будуть ще заяви від депутатів з цього приводу? Я не бачу більше 
таких заяв. 

Ми маємо можливість на виконання рішення Київської міської ради від 
21.12.17 "Про годину запитань до виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації)" провести годину 
запитань. І депутати мають можливість отримати відповіді на ті питання, 
які були, які надійшли до Київського міського голови. 

Київський міський голова: Шановні колеги! Зараз 
 
   
 
  <---   16 Мая  11 ч 22 м 23 с  ----   Перший   ---> 
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до мене як до міського голови прийшло письмо у формі запитання 
щодо діяльності міста.  

Перед тим, як почати, можу сказати, дійсно в нашому місті, я дуже 
радий бути тим політиком, якому є чим звітувати перед киянами по тих 
об'єктах, які вводяться в експлуатацію, по тій динаміці змін, які 
відбуваються в нашому місті.  

І моє завдання як Київського міського голови робити все для того, щоб 
нові сучасні технології працювали на користь міста, на користь комфорту і 
якості життя в Києві.  

Нам є чим звітувати і по кожній із галузей, напрямків. Це стосується 
медицини, це стосується освіти, транспортної галузі, це стосується системи 
ЖКГ. Але дійсно викликів достатньо багато, викликів, які нам потрібно 
подолати.  

І я зараз, коли почав ознайомлюватись з тими питаннями, які прийшли 
і сьогодні будучи надані, дійсно, по тих питаннях нам ще потрібно багато 
зробити для того, щоб подолати до кінця по кожному з цих питань, які на 
сьогоднішній день є.  

Однозначно, що стосується доповіді. Я трошки пізніше сьогодні зможу 
зробити такий маленький звіт по тих кроках, які у нас передбачені у цьому 
році. У найближчі часи по тих об'єктах, які ми будемо вводити в 
експлуатацію, по тих об'єктах, які значно вже візуально змінюють наше 
місто.  

Але перед тим, як дійти до цього, а хотів би по проблемних питаннях, 
які викликають запити як у громадськості, як і у депутатів, для того, щоб 
дати чітку відповідь на ті питання, які на сьогоднішній день є. 

Однозначно, потрібно нам інформувати громадськість, депутатів. І 
також до депутатів я звертаюсь, потрібна допомога в інформуванні 
мешканців по рішенню тих проблем, які є, і тим планам, які ми 
презентуємо щодо розвитку нашої столиці.  

Запитання прийшло від Гуманенка Валерія Леонідовича. Зміст питання 
такий, що прохання надати перелік комунальних підприємств, в яких 
здійснюються виконання зобов'язків за вакантною посадою керівника, 
позначити окремо, в яких з них призначені виконуючі обов'язків керівника 
більше ніж 9 місяців, та причини неоголошення конкурсу на відповідні 
вакантні посади  

 
   
  <---   16 Мая  11 ч 25 м 23 с  ----   Другий   ---> 
   
на виконуючих обов'язки керівників комунальних підприємств, які 

здійснюють свої повноваження більше десяти чи дванадцяти місяців.  
По цьому питанню я можу вам доповісти, що станом на 26 квітня 19-го 

року вакантними є посади 24 керівників комунальних підприємств. Понад 
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9 місяців виконують обов'язки керівника на трьох підприємствах, а понад 
12 місяців - на 13 підприємствах. 

Чому така ситуація? І перелік вакантних посад керівників комунальних 
підприємств, установ та організацій надано листом за підписом 
виконуючого обов'язки голови КМДА Поворозника від 5.6 цього року. І 
хотів би надати слово людині, яка дійсно відповідає за цей напрямок, 
перший заступник голови КМДА Поворозник Микола Юрійович.  

Микола Юрійович! Я просив би вас більш досконало відповісти на 
питання щодо призначення керівників комунальних підприємств і 
конкурсів. Для того, щоб ви пояснили, в чому причина, що по деяких 
комунальних підприємствах у нас є затягування. 

Будь ласка! 
Поворозник М.Ю.: Дякую, Віталій Володимирович!  
В першу чергу звертаюся до Валерія Леонідовича. Я інформацію 

надав. В основному і в більшій частині непризначення директорів 
комунальних підприємств - це є наслідком нероботи комісій, які 
сформовані на вимогу рішення Київської міської ради "Про призначення 
керівників комунальних підприємств". 

По різним причинам, однією із причин є, наприклад, що ми беремо 
житлово-комунальний сектор і сектор охорони довкілля. Це є причина в 
тому, що ...(нерозбірливо) безпосередньо департамент і потрібно було 
перезатверджувати комісії і в житлово-комунальному секторі і, наприклад, 
в управлінні екології, якщо ми беремо підприємства комунальні, які 
підпорядковані безпосередньо Департаменту житлово-комунального 
господарства, Департаменту екології.  

Є в нас випадки, коли кілька раз оголошується конкурс. На жаль, 
керівник так і не зміг бути обраний, так як, наприклад, Бюро технічної 
інвентаризації.  

Дякую! 
Київський міський голова: Будь ласка, Гуманенко Валерій Леонідович! 
Включіть, будь ласка, мікрофон! 
Гуманенко В.Л.: Валерій Гуманенко, фракція "Батьківщина". 
Я отримав вашу відповідь. Вона достатньо структурована. І дякую вам 

за цю відповідь! Але що можна з цієї відповіді зробити? Який висновок.  
Справа в тому, що ...(нерозбірливо) є підприємства, які виконують, 

виконуючі обов'язків виконують обов'язки 
 
 
 
 
   
  <---   16 Мая  11 ч 28 м 23 с  ----   Седьмой   ---> 
   



14 

замість директора підприємства вже на протязі не те що року, а трьох 
років і навіть більше. Наприклад, Бюро технічної інвентаризації - вже 
майже 3 роки, "Київшляхоміст" - вже майже три роки, учбовий  курсовий 
комбінат - більше 3 років, "Київреклама" - більше 3 років. Це підприємства, 
які навіть наповнюють, значно наповнюють навіть бюджет міста. І в них 
досі не те, що навіть не оголошувався ніколи конкурс, більш того, з цієї 
відповіді я бачу, що є інші порушення. Виконуючі обов'язків мають право 
займати посаду один рік. Після цього повинні бути розпорядження 
подовження їх і підстави подовження їх повноважень. Жодного 
продовження, розпорядження про подовження їх повноважень я теж не 
отримав. Дякую! 

Київський міський голова: Миколо Юрійович, прошу прокоментувати! 
Поворозник М.Ю.: Я, коли говорив, давав відповідь, я звертав увагу на 

те, що питання в роботі комісій, які сформовані при департаментах, при 
органах управління для проведення конкурсу на вибори директора. Якщо 
ми говоримо, наприклад, про БТІ, про яке ви говорили, конкурс 
оголошувався три рази і жодного разу не був затверджений, обраний 
відповідно чинним директором. По різних причинах з нероботи комісії і, в 
тому числі був не призначений директор у зв'язку з тим, що був, ну, по 
параметрах він не підходив під обрану посаду. Дякую! 

Прокопів В.В.: Наступне... 
Київський міський голова: Наступне питання, Макаров Олег 

Анатолійович, щодо стану готовності проекту Генерального плану 
розвитку міста Києва і його приміської зони до 2025 року  ...(нерозбірливо) 
дату внесення на розгляд Київської міської ради. 

Генеральний план, ми дуже довго цю тему обговорюємо. Я 
переконаний в тому, що ми правильне рішення зробили. Для того, щоб 
будь-який Генеральний план, який буде презентований Київською міською 
адміністрацією, мерією, буде розглядатися з великим сумнівом того, що 
хтось лобіює, і ми це питання неодноразово чули, хтось лобіює ту чи іншу 
територію в інтересах тих чи інших компаній. Для того, щоб реалізовувати 
ті чи інші проекти, для того, щоб не було ніяких спекуляцій в цьому 
напрямку, 

 
   
  <---   16 Мая  11 ч 31 м 23 с  ----   Перший   ---> 
   
 
ми звернулись до міста-побратима міста Києва - Лейпцига. Лейпциг - 

те місто, яке динамічно розвивається, має велику культурну спадщину. Не 
тільки місто-побратим нашого міста, але також дуже важлива складова, що 
в Лейпцизі існує Лейпцизька Хартія. Збудовано місто в... У законодавстві 
містобудівельної європейської ради.  
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Ми звернулись у минулому році і з минулого року почали працювати з 
експертами щодо впровадження реалізації Генерального плану нашого 
міста. 

Я переконаний, що ми повинні взяти найкращий досвід європейських 
країн, адаптувати його до міста Києва.  

Ми готові, там багато складових, не тільки нашої роботи, це і 
Міністерство культури, і Інституту Генерального плану міста Києва і багато 
складових. 

Сьогодні, наскільки я знаю, пам'ятає комісія, якщо не помиляюсь, 
також вони будуть присутні у місті Києві, представники з містобудівельної 
ради Лейпцизької Хартії. Якщо будуть бажання у депутатів, ви можете 
безпосередньо зустрітись із нашими німецькими колегами, обговорити 
ключові питання.  

Більш того, хотів би вас проінформувати. В липні ми будемо вже готові 
презентувати проект Генерального плану на громадські обговорення. І вже 
будемо чітко готові презентувати, виносити до обговорень до 
депутатського корпусу в жовтні місяці. 

Я просив би також, щоб не було несподіванок в тому, що щось 
винесли. Ті депутати, які мають бажання долучитись до цієї роботи, а вона 
абсолютно відкрита, ми з великим задоволенням будемо вас інформувати і 
ви можете також долучитись до цієї роботи, яку виконують наші фахівці 
разом із фахівцями німецького міста Лейпциг. І це зможе дати вже багато 
питань, які зможуть виникнути в жовтні. Вже на сьогодні кожен з депутатів 
зможе ці питання отримати, чи може долучитись зі своїми порадами для 
розробки такого плану. 

Я інформую вас про ключові  
 
   
  <---   16 Мая  11 ч 34 м 23 с  ----   Другий   ---> 
   
речі, які нами запропоновані, і тоді вже в жовтні ми зможемо більш 

детально починати обговорювати Генеральний план нашого міста з 
депутатським корпусом і з вашими порадами. Ті, хто має бажання, 
долучіться раніше. Ласкаво просимо! 

Олег Анатолійович! Я сподіваюсь, я відповів на ваше питання. Ще ... 
(нерозбірливо) зробили справку з метою прискорення завершення 
розроблення проекту Генерального плану міста Києва. Першим 
заступником голови КМДА проведено ряд нарад, зокрема, за участі 
заступника Міністра культури України Мазур Тетяни Вікторівни. За 
результатами яких доручено структурним підрозділам КМДА надати 
Інституту Генерального плану міста Києва оновлених вхідних даних 
станом на початок 19-го року.  

Тобто робота йде. І ми готові в найближчі часи вже презентувати як до 



16 

громадських обговорень, також до обговорень в сесійній залі Київради.  
Наступне питання також від Макарова Олега Анатолійовича. 

Прохання... прохання повідомити про причину невиконання пунктів 5 і 6 
рішення Київради від 21.12.17 року "Про ініціювання створення місцевої 
агломерації", Київська агломерація, а саме: причини із яких досі мали 
відбутись не пізніше 21 січня 18-го року. Не представлено проект статуту 
Асоціації та аналітичну записку. Інформація про результати консультацій з 
головами прилеглих населених пунктів мала відбутися не пізніше 21 
лютого. 

Марина Петрівна! Зараз ми тільки що з Мариною Петрівною 
зустрічались. З Мариною Петрівною ми зараз тільки що зустрічались з 
Радою Європи, децентралізації і реформи місцевого самоврядування. 
Велика делегація зараз знаходиться в місті Києві. Також, якщо є додаткові 
питання, ми з великим задоволенням зможемо всім зацікавленим сторонам 
зробити зустріч для того, щоб додаткову інформацію отримати.  

Роботи, можу проінформувати вас, йдуть. Зустрічі з мерами міст, які 
знаходяться, супутниками нашого міста, проводяться. 

 
   
  <---   16 Мая  11 ч 37 м 23 с  ----   Перший   ---> 
   
Я переко... Нам потрібно переконати, довести інформацію, наскільки 

агломерація потрібна місту Києву для його розвитку, для винесення 
промислових... 

Поворозник М.Ю.: Десять рад уже прийняли рішення про долучення 
його. 

Київський міський голова: От зараз Микола Юрійович підказує, що 
десять рад уже прийняли рішення щодо долучення до агломерації. 

Нам потрібно також доводити всі преференції, які отримає від великого 
міста Києва, від агломерації як столиця України, так і міста-супутники.  

У цьому напрямку, ще раз хочу наголосити, це ні в якому разі не 
поглинання інших міст, це спільний розвиток багатьох інфраструктурних 
об'єктів, якими ми разом користуємось. Це стосується і житлово-
комунального напрямку, це стосується транспортної галузі, це стосується 
сервісу. 

До мене, як до мера міста, постійно звертаються люди, також 
пенсіонери, люди, які кажуть: ми живемо в Київській області, але ми 
працюємо в місті Києві, сплачуємо податки. Чому ми не маємо можливості 
користуватись карткою киянина? Чому ми не маємо можливості також 
користуватись пільгами, які на сьогоднішній день є?  

Ми зараз також впроваджуємо систему "гроші йдуть за дитиною", яка 
також є однією з складових великого міста. 

Не таємниця, що наші дитячі садки переповнені. І незважаючи на те, 
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що за декілька років... (Шум у залі). 
Шановні депутати! (Шум у залі). 
Шановні! Кому не цікаво... (Шум у залі). 
Шановні депутати, я прошу! Тим, кому не цікаво, можете вийти в 

кулуари і поспілкуватись. 
Хочу також довести, що дійсно проблема є в багатьох напрямках.  
Напрямок - переповнення дитячих садків і шкіл. У нас є результати, 

непогані результати. Три роки тому черга в дитячі садки складала більше 
15 тисяч дітей. На сьогоднішній день - 3 тисячі дітей. Наше завдання, щоб 
у найближчі роки взагалі такого поняття як черга в дитячі садки не було. 

Але давайте відверто будемо говорити, ми зробили дослідження. 
Багато дитячих садків на межі Києва знаходиться, в яких до 50% діти, яких 
привозять на місто вчитись і в школи, і в дитячі садки, це діти з області.  

Чужих дітей не може бути. Це дійсно. (Оплески). 
Але нам потрібно підходити до цього питання більш комплексно і тому 
 
   
  <---   16 Мая  11 ч 40 м 23 с  ----   Другий   ---> 
   
це також питання агломерації. Тому, що можна сказати: ми платимо 

податки. Ми будуємо школи, дитячі садки. Хтось користується. І тому це 
системне рішення, яке нам потрібно разом вирішувати з містами-
супутниками.  

Тобто я озвучив деякі питання. І ці питання нам... відповіді на ці 
питання і користування карткою киянина, і послуги медичного 
обслуговування, і навчання в київських учбових закладах. Тобто велика 
кількість питань, які вирішує агломерація, нам потрібно доводити цю 
інформацію до мешканців Києва і області. 

І також, що стосується співпраці і, використовуючи найкращий досвід 
інших міст: великого Парижа, Відня, Берліна, де вже це працює достатньо 
ефективно. Це питання ми б обговорювали також з представниками, які 
постійно приїжджають в місто Київ. 

 А зараз я хотів би більш докладніше по цьому питанню, якщо будуть... 
заступника, який займається безпосередньо цим питанням, - Хонда Марина 
Петрівна.  

Будь ласка!  
Хонда М.П.: Коли в грудні 17-го року рада прийняла рішення про 

асоціацію "Київська агломерація", на жаль, територіальні громади сіл, 
селищ і міст прийняли наше рішення як рішення великого брата, який хоче 
поглинути територію. І, насправді, ми отримали велику кількість негативу 
від сільських, селищних, міських голів, які вважали, що ми хочемо 
приєднати, що ми хочемо порушити місцеве самоврядування в цих 
громадах.  
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Нам дуже довго прийшлось спілкуватися з головами. Ви знаєте, що 42 
листи були відправлено для того, щоб пояснити необхідність створення 
агломерації.  

За цей час ми провели дуже достатньо багато зустрічей. І я дуже дякую 
Раді Європи настільки, що був представник. Саме Попеску приїздив. 
Сьогодні була зустріч зранку. Вони визначили десятьох експертів з 
агломерації різних країн: це Іспанія, Франція, Великобританія, Польща, які 
нам допомагають проаналізувати економічні, житлово-комунальні, 
торговельні основи та статистичні дані для того, щоб ми створили 
агломерацію.  

Разом з тим, у зв'язку з тим, що рішення ваше було прийнято про 
створення асоціації. Тобто юридична особа, яка по суті є об'єднанням 
територіальних громад як громадської організації. Проект статуту, ви 
знаєте, який був розроблений і додатково погоджений з депутатським 
корпусом, був відправлений до територіальних громад.  

Ми отримали рішення від Броварської, Підгірцівської, Зазимської, 
Вишневської, Бориспільської, Гостомельської, Бучанської, Щасливської, 

 
   
  <---   16 Мая  11 ч 43 м 23 с  ----   Седьмой   ---> 
   
виконавчого комітету Обухівської міської ради, Ворзельської селищної 

ради щодо уповноваження або голів, або секретарів рад на підписання 
відповідних документів щодо створення асоціації. Ми сподіваємося, що в 
найближчий час ми отримаємо ще додатково п'ять рішень і готові будемо 
провести установчі збори для створення саме асоціації.  

Якщо є запитання, я готова відповісти. 
Київський міський голова: Запитання, будь ласка, є?  
Олег Анатолійович!  
Прокопів В.В.: Олег Макаров, будь ласка! 
Макаров О.А.: У нас зараз година запитань до міського голови і окремо 

є звіт про стан виконання нашого рішення. Зараз ми ніби об'єднали, 
виходить, це питання. Давайте вже до міського голови закінчимо, бо в мене 
по асоціації є питання. Не хочу зараз забирати час у інших депутатів, які 
приготувалися вам задавати питання.  

Вибачте, по агломерації в мене одне питання - про причини, з яких на 
пленарному засіданні досі не презентовано проект статуту та аналітичну 
записку, що мало відбутися 21 січня 18 року, та причини, з яких на 
пленарному засіданні досі не представлена інформація про результати 
консультацій з головами прилеглих населених пунктів. Частково зараз ми  
почули відповідь, а чому не було презентовано статут та аналітичну 
записку на пленарному засіданні, я не почув, звичайно, це від міського 
голови... 
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(Загальна дискусія). 
Київський міський голова: Можете, будь ласка, ... 
Прокопів В.В.: Віталій Володимирович, я з вашого дозволу як секретар 

міської ради! Насправді таке питання було підготовлено виконавчим 
органом, неодноразово стояло в нас у порядку денному, не було розглянуто 
вже з вини депутатського корпусу і з того порядку ведення, під який ми з 
вами вимушені були підлаштовуватись. 

Київський міський голова: Скільки часу воно вже стояло? Будь ласка! 
Прокопів В.В.: Якщо я не помиляюсь, у лютому місяці воно вже було в 

порядку денному. Тому, колеги, зауваження маємо тут не стільки до 
виконавчого органу, а це один з небагатьох випадків, коли зауваження якраз 
до нас самих, до депутатського корпусу. 

Київський міський голова: Наступне питання, Балицька Ольга 
Станіславівна надіслала таке питання: "Прошу повідомити причини 
невиконання Департаментом з питань містобудування та архітектурно-
будівельного контролю звіту тимчасової контрольної комісії Київради щодо 
недобудови... надбудови на вулиці Тургенєвській, 55 в частині звернення до 
суду із позовом про знесення самочинно збудованого об'єкта". 

Я хотів би... Микола Юрійович хоче доповнити. Я хотів би перед тим, 
як передати слово чи Миколі Юрійовичу, я знаю, що цим питанням також 
профільний заступник 

 
   
   
 <---   16 Мая  11 ч 46 м 23 с   ----  Другий  ----> 
   
Непоп Вячеслав Іванович займався. Сказати, що... на жаль, така 

система працює і яка впирається.  
З причин, я думаю, зрозумілих для кожного з вас, Департамент з 

питань державного архітектурного будівництва подав позовну заяву до 
Окружного адміністративного суду міста Києва з вимогою привести 
будівлю до попереднього стану. 

На сьогоднішній день, наскільки я знаю, що це питання розглядається. 
Це ж з таким же самим станом, як суди починають втручатись в питання, 
як і кінотеатру "Київ" і багатьох питань, які ми намагаємось привести до 
ладу, до нормального стану. Позиваються до судів. І, на жаль, до того 
моменту, поки суди не прийняли відповідне рішення, ми працюємо для 
того, щоб відстояти нашу правову точку зору, але на сьогоднішній день це 
питання зараз розглядається в судах. До того моменту, на жаль, ми не 
можемо приступити. Змусити, так скажімо, людей, які порушують ті 
норми, які прописані в державному архітектурно-будівельному контролі.  

Будь ласка, Ольга Станіславівна! 
Прокопів В.В.: Ольга Балицька, будь ласка! 
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Балицька О.С.: Я дякую за таку відповідь щодо знесення незаконно 
побудованих будівель і поверхів. У нас зараз триває декілька судових 
процесів. Достатньо успішний процес пішов по Олеся Гончара вулиці, 
будинок у охоронній зоні Софії Київської. І зараз йдуть там, скасували 
дозвіл на виконання будівельних робіт, дозвіл на будівництво. Тобто там 
все в нас   йде окей. Достатньо затягуються суди щодо будівлі будинку-
монстра на Подолі. От, прямо наразі йдуть. І ми нещодавно спілкувалися з 
колишнім головою юридичного департаменту. Наразі з заступником паном 
Слончаком, що сподіваємося отримати позитивне рішення судів  у 
найближчому часі.  

Але про що хочу запитати? Якщо безпосередньо цим питанням 
опікується Вячеслав Іванович Непоп. Я тоді поспілкуюся з вами, Вячеслав 
Миколайович! Тому що в даному випадку я все ж таки з позовними 
заявами. Там є можливості їх подавати. І чисто з юридичної точки зору ми 
проконсультуємо.  

Я хочу сказати, що тут вже питання, воно перейшло від питання суто 
будівництва до питання більш високих матерій. Адже через нього 
відбулись дуже трагічні події, які призвели до смерті людини.  

Тому це питання, воно для нас, воно нам болить не лише як будівля і 
збереження культурної спадщини, але й як покарання злочинців, які 
зробили те, що на світі немає 

 
 
   
  <---   16 Мая  11 ч 49 м 23 с  ----   Перший   ---> 
   
чудової людини, яка б могла разом з нами зараз допомагати і творити 

кращий Київ. 
Тому я дякую! Ми особливо приділимо увагу цьому питанню. Я 

поговорю з паном Вячеславом Непопом з цього приводу. Дякуємо! 
Київський міський голова: Дякую! Дякую, пані Балицька! 
Питання від Осадчука Андрія Петровича. Прохання надати 

інформацію про... Прохання надати інформацію, що заплановано дату 
прийняття Антикорупційної програми КМДА на 19-й рік та причини, у 
зв'язку з якими ...(нерозбірливо) Антикорупційна програма не прийнята 
станом на дату подання цього запитання. 

Поворозник М.Ю.: Вони готова в нас. ...(Нерозбірливо). 
Київський міський голова: Я хотів би зараз більш докладніше по цьому 

питанню, коротку відповідь... 
Поворозник М.Ю.: У нас... Андрій Петрович, відповідь я надав. 

Програма на сьогоднішній день... Програма на сьогоднішній день 
розроблена. У нас... Ми вже про це неодноразово говорили, що в нас там 
періодичність шість років, їх немає. Але на сьогоднішній день програма 
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розроблена, проходить на сьогоднішній день уже, останній етап - це 
літредактори. І буде затверджена, я сподіваюсь, до кінця цього тижня, на 
наступному тижні точно. 

З зали: (Нічого не чути). 
Київський міський голова: Осадчук Андрій Петрович. Прохання 

надати також інформацію про стан розробки та сплановану дату прийняття 
Статусу територіальної громади міста Києва та причин, у зв'язку з якими 
розробка... розробки... заплановану дату прийняття Статусу територіальної 
громади та причини, у зв'язку з якими розробка зазначеного документа не 
була завершена станом на дату подання цього запитання. 

Хотів проінформувати, що проект нової редакції Статуту 
територіальної громади міста Києва, що направлений у 18-му році 
комітетом з підготовки проекту Концепції та проекту Статуту 
територіальної громади, це під науковим керівництвом професора 
Батанова, разом із пропозиціями, зауваженнями, що надійшли від 
структурних підрозділів КМДА, депутатських фракцій та депутатських 
груп Київради, управління правового забезпечення Київради, на 
теперішній час проходять стадію систематизації з метою подальшого 
внесення на електронні громадські обговорення.  

Після проведення громадського обговорення, всі пропозиції пройдуть 
 
 
<---   16 Мая  11 ч 52 м 23 с  ----   Седьмой   ---> 

   
юридичну експертизу в Київраді і буде направлений остаточний 

варіант проекту до нової редакції Статуту територіальної громади міста 
Києва. 

Якщо потрібна вам додаткова інформація, то Марія Петрівна Хонда, 
яка займається цим питанням, готова більш докладніше доповісти. Є 
питання?  

Будь ласка, Осадчук! Включіть мікрофон! 
Осадчук А.П.: Віталію Володимировичу, я дякую, що Ви насправді вже 

говорили багато про системні питання: про Генплан, про агломерацію. Але 
Статут територіальної громади - це конституція міста Києва. Ви вже п'ятий 
рік керуєте містом Києвом і ми п'ятий рік ведемо на цю тему розмову. Ми, 
як депутатський корпус, провели детальне опрацювання концепції. Ви 
пам'ятаєте, в 2017 році ми цим залом прийняли рішення про затвердження 
Концепції Статуту територіальної громади міста Києва 20 грудня 17 року. І 
ми за моїм наполяганням тоді визначили дедлайн для державної 
адміністрації, а саме: 30 березня 2018 року, коли проект мав би бути 
поданий на громадське обговорення і депутатам для опрацювання. Тобто 
вже сплив майже рік і два місяці з дедлайну, який ми разом з Вами 
визначили. 
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Я просто закликаю категорично прискорити цю роботу! Це треба для 
того, щоб ми розвивали демократичні інститути в цьому місті, щоб ми 
забезпечили демократичні стандарти в цьому місті. У нас немає нового 
статуту.  

Я розумію, що Ви розумієте, що ми втратили дуже багато часу. Я бачу, 
що пані Хонда готова прокоментувати це. Я ще раз вас просто закликаю, 
що ми домовлялися два року тому ухвалити Статут у червні 18-го року. 
Зараз уже червень 19-го. 

Я би дуже просив прискорити роботу в цьому напрямку. Дякую! 
Київський міський голова: Марія Петрівна, готова прокоментувати? 
Хонда М.П.: Да! Я додатково хочу прокоментувати. Я знаю, що ви в 

курсі кількості зауважень і пропозицій, які були надані депутатським 
корпусом. Додатково вам хочу сказати, що в січні і в лютому місяці ми 
отримали додатково ще пропозиції від фракцій. Справа в тому, що, на жаль, 
не всі фракції вчасно надали пропозиції до остаточної редакції Статуту. 

На сьогодні документ знаходиться в тому стані, коли на одну статтю є 
по п'ять, по шість пропозицій різних від депутатських груп і фракцій. І 
відповідно в такому форматі він не може виноситись на громадське 
обговорення, оскільки має бути єдина консолідована позиція. Це перше. 

Друге, на сьогодні в проекті, який був розроблений і презентований на 
оргкомітеті, на жаль, немає інформації щодо агломерації, яку було 
проголосовано. І це також треба включати. Є окрема пропозиція від 
депутатського корпусу, від фракції "Єдність", яка зараз доопрацьовується.  

Я сподіваюсь, я тут сподіваюсь на підтримку саме 
 
   
  <---   16 Мая  11 ч 55 м 23 с  ----   Другий   ---> 
   
фахових юристів, які є в депутатському корпусі, щоб ми його привели 

до логічного нормативно-узгодженого документа. Тому що десь двісті 
сторінок тексту з порівняльними таблицями. Це не той документ, який буде 
зрозумілий громаді. Зрозумійте, да? Це документ, який має бути зрозумілий 
як його використовувати. Якщо він складний і протирічить один одному в 
самому тексті документа, його просто фізично і об'єктивно не можна поки 
що виносити на громадське обговорення.  

Київський міський голова: Будь ласка, Осадчук! Коротка репліка.  
Включіть мікрофон.  
Осадчук А.П.: Пані Марино, ця проблематика зрозуміла. Але вона була 

зрозуміла два роки тому. Наша проблема зараз формальна юридична, що 
обов'язок надати ... (нерозбірливо) це обов'язок Київської міської державної 
адміністрації. Те, що депутати мають працювати, вони мають допомагати. 
Якщо депутати погано працюють і погано подають пропозиції, ви 
зобов'язані це зробити і ви зобов'язані подати.  
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Тобто ще раз. Давайте мобілізуємося і спробуємо це зробити хоча б в 
цьому році. 

Дякую! 
Хонда М.П.: За вашої підтримки, я думаю, що ми це зможемо зробити 

дуже швидко.  
Дякую! 
Київський міський голова: Мені подобається, знаєте що, колеги? Коли 

депутат каже, якщо депутати погано працюють, тоді ви повинні це 
зробити. 

(Сміх у залі). 
Хонда М.П.: Київрада сказала винести на громадське обговорення. Ми 

готові. Але ми не можемо взяти на себе відповідальність: неузгоджено 
документ. 

Київський міський голова: Зараз Володимир Володимирович Прокопів 
каже, що у нас дуже багато письмових питань прийшло. Ми на кожне 
письмове питання зробили докладну письмову відповідь. Пропозиція 
відійти, вважаючи те, що в нас зараз брак часу, відійти від письмових 
питань. Я переконаний в тому, що є питання із залу. І тому Володимир 
Володимирович пропонує по два питання від фракції. 

Прокопів В.В.: Так! 
Дякую, пане голово!  
Колеги, всі питання, які надійшли в письмовому вигляді, відповіді на 

них вам направлені. Наразі маємо ще двадцять хвилин часу, відведених на 
годину запитань. Є пропозиція усних, задавати усні запитання від фракцій. 
Прошу голів фракцій визначитись з тими людьми, які ці питання будуть 
задавати. 

Від "Київської команди" Антонєнко. Прошу! 
Антонєнко Л.В.: Віталій Володимирович! Вам сьогодні багато 

запитань ставили про те, що порушуються строки. І моє питання буде 
також про строки. Пам'ятаєте, ми з вами казали про дуже добру справу. 
Про те, щоб прибрати частину неефективності і корупції, яка існує в сфері 
управління активами нашого міста, і запровадження електронної системи 
управління цими активами - системи "ВласКом". 

Ви тоді казали, що першого квітня - пам'ятаєте? - буде якийсь прогрес. 
Сьогодні прогресу цього, на жаль, немає. 

 
   
  <---   16 Мая  11 ч 58 м 23 с  ----   Другий   ---> 
   
І розпорядження за Вашим підписом щодо запровадження цієї системи 

у дослідницьку експлуатацію, воно не готове.  
Я вас дуже прошу, дуже прошу, надайте сьогодні публічне доручення 

Департаменту інформатизації прискорити цю роботу і зробити це 
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розпорядження про введення цієї системи. 
Дуже дякую! 
Київський міський голова: Дякую!  
Публічне, публічне завдання я даю.  
Шановні колеги! І дуже добре такі речі від вас чути, тому що в нас на 

минулій сесії були суперечки від того, що наше завдання - максимально 
відійти від процесів, які повинні автоматично надавати послуги. Більш 
того, будь-яке втруча... будемо давайте відвертими, що користування 
комунальними об'єктами державної адміністрації, мерії неефективне. І 
тому на абсолютно прозорих засадах ми повинні віддавати на конкурсних 
засадах тим, хто запропонує кращі умови, в управління бізнесу. Наше 
завдання Київської міської адміністрації, мерії - тільки контролювати 
наскільки ефективно працює цей бізнес і надходження до міського 
бюджету. 

Що стосується "ВласКому", зараз профільний зам хоче прокоментувати 
більш детально по цьому питанню. І я передаю слово Слончаку. 

Володимир Вікторович, будь ласка! 
Слончак В.В.: Дякую, шановний... 
Київський міський голова: Слончаку включіть мікрофон. 
Слончак В.В.: Дякую! Шановний Віталій Володимирович! Шановний 

Леонід Васильович! Для того, щоб програма запрацювала, ви як ніхто 
краще знаєте, має бути надано технічне завдання. І саме ви його маєте 
надати. Якщо ви пам'ятаєте, згідно із рішенням комісії, як тільки буде 
надано технічне завдання, Департамент інформатизації приступить і 
виконає свою роботу. 

Дякую! 
Прокопів В.В.: Леонід Васильович! Давали вам відповідь. Не могли вас 

не згадати. Хто? Не будемо влаштовувати дискусію на годині запитань.  
Будь ласка, Леонід Антонєнко! Виключно із виключної до вас поваги. 
Антонєнко Л.В.: ... Володимировичу. Мають бути якісь межі. Дивіться, 

ви сьогодні кажете, що депутати мають готувати технічне завдання на 
процеси управління електронного врядування місцевими програмами. Куди 
ж це вже... невже це робота депутатів? 

У нас є сьогодні тендер проведений. І є компанія, яка була відібрана. 
Вона має бюджет 2,5 млн. грн на те, щоби цей "ВласКом" запровадити. 
Невже ми для цієї компанії, депутати, маємо технічне завдання готувати? 

Київський міський голова: Я дав завдання, як ви чули. І, однозначно, 
проконтролюю, щоб це працювало набагато ефективніше. І буду дуже 
вдячний вам, якщо ви мені в цьому допоможете, якщо будуть якісь збої. 

Дякую! 
Прокопів В.В.: Дякую! 
Будь ласка, Юрій Сиротюк від "Свободи". 
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  <---   16 Мая  12 ч 01 м 23 с  ----   Другий   ---> 
   
 
Сиротюк Ю.М.: Юрій Сиротюк "Всеукраїнське об'єднання "Свобода". 
Шановний міський голова! Ми задавали запитання письмово. На жаль, 

напевно, що не вистачило часу відповісти. Ми маємо прикру ситуацію 
протягом останніх трьох років з системними нападами на одного із 
депутатів, члена нашої фракції, ветерана московсько-української війни 
лейтенанта Володимира Назаренка.  

Спочатку побили тут в приміщенні Київської міської ради. Потім 
неодноразово нападали в місті. І потім спалили автівку його мами. 
Перейшли до терору сім'ї. Ще одну автівку. І ви обіцяли, що все-таки ми 
поставимо край, бо такий спосіб вияснення політичних... політичної 
дискусії є неприйнятний. Ми розуміємо мотиви. І все-таки ми хотіли би, 
щоб ви вжили ... (нерозбірливо) заходів і ми почули відповіді, тому що 
пройшло три роки. 

Віталій Володимирович! Віталій Володимирович! Звичайно, це те, що 
всіх турбує. Я отримав від Вас листа на минулій годині запитань до 
міського голови. Я питав про стан виконання існуючого Генерального 
плану розвитку міста 2020, бо він закінчується. На жаль, чиновник, який 
давав мені відповідь, дав формальну відписку. І це неправильно. Тому що 
нам треба розуміти: чи виконався, чи ні, чи достатньо доріг, скільки 
автомобілів і мешканців. Тому я би просив би звернути увагу тих, хто давав 
відповіді від вашого імені, щоб все-таки ми розуміли, наскільки виконався 
цей документ, бо далі рухатися не можна.  

І третє. Нас усіх дуже схвилювала ситуація з арештом генерального 
директора одного із ключових забудовників міста Києва,                               
який реконструює Шулявський шляхопровід, який є великим 
забудовником. Щоб це не викликало якоїсь хвилі буму житлового 
будівництва. Хотілося би роз'яснення з того приводу, щоб не постраждали 
вкладники компанії пана Микитася, тому що це всіх турбує, що 
відбувається навколо "Укрбуду". 

По Володимиру Назаренку хотілося би вже дій, а не слів. Дякую! 
Київський міський голова: Юрій Миколайович, дякую вам! 
За вашим проханням даю доручення, щоб на наступну сесію Київської 

міської ради по цьому питанню керівник київської поліції Крищенко 
Андрій Євгенович був тут на трибуні, де ми зможемо задати йому 
запитання. Це перше. 

По-друге, наскільки я знаю, зараз кримінальне провадження по цьому 
випадку йде. І було б нам усім дуже цікаво почути відповідь від керівника 
поліції наскільки, коли закінчиться кримінальне провадження, наскільки 
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прогрес є, щоб такі випадки ні в якому разі не повторювались з депутатами 
Київської міської ради.  

Таке доручення я даю. І  на наступну сесію, я сподіваюсь, що керівник 
київської поліції зможе більш докладніше відповісти на це питання. 

Що стосується вашого питання. Ви навіть не чули, може, трошки 
пізніше  

 
   
  <---   16 Мая  12 ч 04 м 23 с  ----   Перший   ---> 
   
прийшли, щодо Генерального плану нашого міста... 
З зали: (Нічого не чути). 
Київський міський голова: Ми готові комплексно презентацію... 

готовимо комплексну презентацію з минулих часів, що зроблено. Ті 
проблеми, які на сьогоднішній день є, і ті виклики, які нам потрібно вже 
подолати в найближчому майбутньому. 

Ще раз хочу наголосити на тому, шановні депутати, будь-яка 
презентація зі сторони Київської міської адміністрації, чи мерії може 
сприйматись... сприйматись як лобіювання якихось, чиїхось інтересів. 
Тому ми залучили незалежних експертів із-за кордону, які будуть 
презентувати разом з нашими експертами план розвитку. Це стосується  
також, яку ви зазначали, транспортної інфраструктури нашого міста.  

Більш того, я звертаюсь до всіх депутатів, не чекайте, якщо у вас є 
питання, коли буде презентація, ви можете зараз уже долучатись до роботи, 
до розробки і приймати активну участь, це зможе знизити ті питання, які 
ми будемо вже у жовтні презентувати тут. Ще раз хочу наголосити тим, хто 
не чув, у липні ми готові на громадські обговорення презентувати Генплан 
нашого міста, розвитку, і в жовтні ми виносимо, після громадських 
обговорень, уже до обговорення до Київської міської ради. 

Дякую! 
Прокопів В.В.: Дякуємо!  
Будь ласка, Олесь Маляревич від "Солідарності"! 
Маляревич О.В.: Олесь Маляревич, "Солідарність". 
Віталій Володимирович, звертаюсь до Вас. Проблема, яка виникла в 

Дніпровському районі, потребує Вашого особистого втручання, а саме: 
якість... стан забруднення Русанівської протоки, ну, річки Дніпро. Вже 
місяць все більше і більше з колектора на Микільській Слобідці 
зливаються невідомі речовини, або хімічні, або органічні, і вже ця біла, 
жовта, зелена піна, вона дійшла навіть до Березняків. Зараз паводок, вода 
стоїть, навіть у Русанівському каналі вже вся піна стоїть.  

Ми звертались раніше до управління екології, але зараз такий стан, 
мабуть, треба проводити якусь уже операцію щодо очищення вод, це саме, 
як кажуть, не розсосеться. Треба якусь операцію щодо прибирання цієї 
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акваторії. І, можливо, доручення, щоб Ви дали. 
Ми навіть на Міністерство екології вже написали. Але, ну, треба... Така 

ситуація, що треба вирішувати вже терміново, тому що люди чекають 
відповідь. Вони нам довіряють, але ми маємо вжити якісь рішучі дії.  

Дякую! 
Київський міський голова: Дякую вам! 
Я зараз даю протокольне доручення Департаменту екології щодо 

вживання відповідних кроків, вивчення цієї ситуації 
 
   
  <---   16 Мая  12 ч 07 м 23 с  ----   Перший   ---> 
   
і вже також доповісти на наступній сесії про виконання і стан, про 

який ви зараз тільки що оголосили, щодо забруднення Деснянки... Десни в 
місті Києві. Тобто будемо чекати.  

Прохання до вас також долучитись і перевірити щодо виконання і 
вивчення цієї проблеми. 

Дякую вам! 
Прокопів В.В.: Дякую! 
Будь ласка... Не бачу Олександра Омельченка. А, є.  
Олександр Омельченко від "Єдності"! 
Омельченко О.О.: Доброго дня всім присутнім!  
Шановний Віталій Володимирович! У мене питання конкретне і я 

просив би конкретну відповідь. 
На якій підставі Ваші заступники підписують розпорядження 

виконавчого органу на підвищення тарифів, конкретно: на побутове сміття, 
на теплову енергію? А...  

Віталій Володимирович, мало уроку, що суд признав незаконним Ваше 
розпорядження про незаконні тарифи на прибудинкові території?  

І Господарський суд, і Апеляційний суд признали розпорядження влади 
нашої в Києві незаконним.  

Прийняти другим пунктом утримати з бюджету Києва мільярди 
грошей, не було прийнято такого рішення, бо це нереально, зворотнього 
курсу немає.  

А от, я вибачаюсь, ми що, по побутовому сміттю пустили сортувальні 
станції в Києві, чи може на рівні ЖЕКів робимо різні мішки чи контейнери, 
три види, чотири види побутового сміття? Що ми зробили, що з 1 квітня 
піднята ціна? На якій підставі? Хто дає таке право? 

А депутати в народу Києва, наші депутати, за ці ваші розпорядження 
називаються на букву "Г". Розумієте в чому діло? 

То я от хочу спитати одне, щоб всі чули і знали. Це вони 
   
  <---   16 Мая  12 ч 10 м 23 с  ----   Седьмой   ---> 
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самовільно це роблять без Вашого відома, чи Ви їм доручаєте, що 

підписуєте не Ви, а Ваші зами? Конкретна відповідь! 
Київський міський голова: Дякую, Сан Санич! Дякую, Сан Санич, за 

те, що ви підняли це дуже важливе питання! Дійсно, Сан Санич, проблема. 
І ви як Київський міський голова, який керував містом Києвом, знаєте, 
наскільки питання утилізації сміття важливе для міста Києва. Не таємниця, 
що полігон в Підгірцях переповнений! Не таємниця! Ви запитали мене 
звітувати, звітувати вам, що зроблено ...(шум у залі). Ви, Сан Санич... 

Омельченко О.О.: ...(Нічого не чути). 
Київський міський голова: Ви запитали, що  зроблено. Я готовий вам 

чітко відповісти, що зроблено, і також відповісти на те питання, яке ви 
зараз задали. Олександре Олександровичу! 

Омельченко О.О.: (Нічого не чути). 
Київський міський голова: Бортницька станція аерації, зараз ми 

приводимо полігон до нормального стану. Для того, щоб він екологічно не 
ніс загрози ні мешканцям прилеглих сіл, екологічна складова - це вкрай 
важливе питання для кожної людини, яка живе біля цього сміттєзвалища. 

Що ми зробили? Разом з німецькою компанією встановлено зараз на 
станції очищення фільтрату. Зараз запускаємо станцію і на добу ми 
очищуємо під тисячу кубометрів фільтрату. Цього ніколи не було зроблено. 
І це ключова складова, тому що фільтрат - це така, щоб усі розуміли, що 
все-таки ядовита речовина, яка вбиває все живе. Це перше. 

По-друге, зараз перекладка полігону для того, щоб ні в якому разі не 
повторювалось возгорання, як це було на сміттєзвалищі в Львові. Ми 
комплексно підходимо до цього питання. 

Відповідаючи на питання ваше конкретне щодо підвищення, я хотів би 
зараз передати слово профільному заму, який контролює жилищно-
комунальну галузь і також керує питанням, контролює питання щодо 
сміття в нашому місті. 

Петро Олександрович! 
 
   
  <---   16 Мая  12 ч 13 м 23 с  ----   Другий   ---> 
   
(Нічого не чути). 
Пантелеєв П.О.: Так ми ж. Да. Питання зрозуміло. Питання зрозуміло. 

Якщо ви, Сан Санич, ...(нерозбірливо) відповідь, питання би знялося 
взагалі. 

Омельченко О.О.: (Нічого не чути). 
Прокопів В.В.: Олександр Олександрович! 
Пантелеєв П.О.: То воно дуже просте насправді.  
Прокопів В.В.: Дякую!  
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Будь ласка, Петро Олександрович! 
Пантелеєв П.О.: Питання тарифів дійсно болюче. І багато розмов 

навколо нього. Так от, для всіх інформація, що тарифи базові на теплову 
енергію, на виробництво теплової енергії ТЕЦ затверджуються на рівні 
НКРЕКП. Коли відбувається зміна, затверджуються нові тарифи, міська 
адміністрація в рамках своїх повноважень також приводить тарифи у 
відповідність. Це відносно тепла. 

Відносно сміття. Сан Санич, дійсно про полігон не просто так сказано. 
Так от, тарифи на сміття скориговані в зв'язку з тим, що ціна захоронення 
на полігоні змінена. Вона була не змінена з 2010 року. НКРЕКП затвердила 
новий тариф на полігон. Тому, звичайно, ми привели у відповідність тариф 
на вивезення сміття.  

Ці дії є абсолютно законними і всі підстави підписувати 
розпорядження в міської адміністрації, в тому числі, в їх заступників, є.  

Дякую! 
Прокопів В.В.: Дякую, Петро Олександрович! 
Андрій Задерейко, будь ласка, від "Єдності". 
Омельченко О.О.: (Нічого не чути). 
Прокопів В.В.: Дякуємо, Олександр Олександрович! 
Київський міський голова: Міський голова знає. Вони мали всі 

підстави. Вони мали всі законні підстави робити такі кроки. 
Прокопів В.В.: Андрій Задерейко, прошу! 
Пане Андрію, ви маєте можливість задати питання. 
Будь ласка, Володимир Бондаренко від "Батьківщини! 
Бондаренко В.Д.: Дякую! Володимир Бондаренко, "Батьківщина". 
Я почув дуже серйозні питання, які були задані нашими колегами. 

Вони стосуються Генерального плану, Київської агломерації. Ми також 
підтримуємо ту ідею, що треба з цим питанням не просто розводити 
балачки, а діяти рішуче, тому що без Генерального плану місто не може 
розвиватися.  

А у мене дуже просте питання. Віталій Володимирович! Я прошу Вас 
дуже простої відповіді. Отут на переході, я третій раз задаю. На переході з 
Хрещатика на той бік через Богдана Хмельницького вже рік закритий 
підземний перехід. 

 
   
  <---   16 Мая  12 ч 16 м 23 с  ----   Перший   ---> 
   
Які причини? Чому він не відкритий для людей?  
По переходу зверху ходять пішоходи, тим самим зупиняючи рух по 

Хрещатику. І це ненормально.  
Чому закритий цей перехід і коли він буде відкритий? Конкретно. Будь 

ласка! 
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І передаю слово Паладію! 
Прокопів В.В.: Будь ласка, Сергій Паладій! 
Паладій С.В.: Дякую! 
Київський міський голова: Володимир Дмитрович! Там зміни до 

інвестконкурсу і з цим зв'язано затримання відкриття цього пішохідного 
переходу. Мені зараз профільний зам доповідає, що до кінця літа перехід 
буде вже відкритий. 

На цей час там зараз зроблений островок безпеки і зроблено все для 
того, щоб ніякої загрози не було тим людям, які переходять зараз по тому 
пішохідному переходу, де встановлений світлофор. 

Дякую вам! 
Прокопів В.В.: Дякую! 
Пане голово, якщо дозволите, доповню. Я також вивчав це питання. 

Кажуть, називають орієнтовну дату зі змінами, 1 вересня як дедлайн до 
вирішення цієї проблеми. 

Сергій Паладій, будь ласка! 
Паладій С.В.: Дякую, Володимир Володимирович! 
Віталій Володимирович, звертаюсь до Вас із проханням, чи заявою. 

Вулиця Бориспільська, в межах Дарницького ринку. В нас дві смуги в одну 
сторону, дві смуги в другу сторону автомобільної дороги.  

При центральному в'їзді на ринок з лівої сторони стоїть ГАЗ-51, в 
народі кажуть, газон, да, і відкрита торгова точка, яка одну смугу повністю 
перекриває. 

Я вчора зустрічався з адміністрацією ринку, вони сказали, що це не 
наша торгова точка, вона працює ціло... не цілодобово, не по вихідних, а 
кожен день вона працює і одна полоса зайнята. Відповідь, адміністрація 
сказала: це в нас болюче питання, за це відповідає поліція. Я говорю: 
скажіть мені, будь ласка, як відповідає. Вони сказали: кришує, лобіює, ми 
звертались, реакції ніякої немає, торгова точка і далі працює.  

Я звертаюсь до Вас із проханням локалізувати цю торгову точку, тому 
що транспортна дорога - це потрібно, щоб транспорт рухався. 

Київський міський голова: Дякую за ваше питання! 
Я даю протокольне доручення інспекції благоустрою вирішити це 

питання до кінця цього дня.  
А до вас прохання, будь ласка, перевірити і завтра зранку зможете 

доповісти, воно вирішене, це питання, вирішено чи ні. Будемо вживати всі 
методи для того, щоб це питання було, таке дрібне питання було швидко 
усунуте. 

Дякую! 
Прокопів В.В.: Дякую! 
Ярослав Діденко, прошу! 
Діденко Я.О.: Дякую! Ярослав Діденко, Печерськ. 
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  <---   16 Мая  12 ч 19 м 23 с  ----   Седьмой   ---> 
   
 
Віталію Володимировичу, у мене прохання є. На минулих вихідних був 

біля нашого пам'ятника біля мосту Патона - засновникам міста Києва. Там 
зі сторони Дніпра монумент обвалюється і якісь мародери вже відривають 
листя міді. І фактично  ми можемо згадати історію, що 10 років тому, в 
2010 році відбулося обрушення частини цього парку, пам'ятника-
монумента. 

Прошу, якщо є можливість, на вихідних відвідати, під'їдьте, будь ласка, 
подивіться, бо це не дуже видно, але дійсно руйнується фонтан і постамент 
цього монумента. А це, як ви знаєте, це символ нашого міста, і ми повинні 
утримувати ці символи в належному стані. 

Я нагадаю, що цей пам'ятник був споруджений в 1982 році як символ, 
1500 років ми святкували нашого заснування, нашого міста. Тому прошу, 
пам'ятник подивіться, будь ласка, і прошу про Ваше доручення 
відповідному заступнику!  

Ми розшукаємо ці кошти. Я думаю, що вони знайдуться. Це невеликі 
кошти для міста Києва. Але цей символ, цей пам'ятник засновникам міста 
Києва ми разом з вами маємо утримувати в належному стані. Дякую! 

Київський міський голова: Ярославе, дякую! Я зараз дякую, що 
звернув увагу!  

Даю протокольне доручення профільним департаментам взяти під 
контроль. Це перше. Муніципальна варта, з одного боку. Айті-департамент 
повинен встановити камери відеоспостереження, щоб така ситуація не 
повторювалась, і відновити пам'ятник в найкоротші строки. Дякую вам! 

Прокопів В.В.: Дякуємо! 
Будь ласка, Віталій Павлик! 
Павлик В.А.: Віталію Володимировичу! Доволі часто в своїх звітах і 

інформаціях Ви піднімаєте питання про необхідність забезпечення 
дошкільними навчальними закладами в місті Києві.  

У моєму окрузі, Ви напевно знаєте, знають колеги, заступники, є 
дошкільний навчальний заклад, який знаходиться поки що на балансі 
"Укроборонпрому". Це будівля, яка 20 років не використовується. Я думаю, 
Ви прекрасно знаєте, тому що проживали на вулиці Вірменській в свій час. 
Правильно, Віталію Володимировичу? От, і, на жаль, вирішення цього 
питання вийшло вже далеко за межі міськадміністрації, воно вирішується 
на рівні "Укроборонпрому", Міністерства економіки, Міністерства 
фінансів. На жаль, останні посадовці, яких я зазначав, не зовсім ефективно 
виконують свої обов'язки в питанні передачі цієї будівлі.  

Я би просив Вашої підтримки, неодноразово звертався, є профільні 
заступники, щоб все-таки першу функцію в цьому питанні виконувала 
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міськадміністрація, оскільки саме ми будемо приймати в користування це 
майно, ми будемо його відновлювати для його діяльності.  

Я би просив Вашого доручення, щоб Ви звернули на це увагу  і разом з 
профільними заступниками все-таки приділили увагу цьому питанню, тому 
що, на жаль, 

  <---   16 Мая  12 ч 22 м 23 с  ----   Другий   ---> 
   
ні "Укроборонпром", ні Міністерство фінансів, ні Міністерство 

економіки належної роботи для передачі відповідного майна не 
здійснюють. 

Я вам дякую! 
Київський міський голова: Наскільки я, наскільки я отримав 

інформацію, там немає згоди балансоутримувачів цього об'єкта. В мене 
прохання до вас, щоб ми не втрачали час, особисто ви підійдіть, будь ласка, 
щоб ми це питання вже вирішували на особистих контактах. 

Дякую! 
Прокопів В.В.: Дякую!  
Будь ласка, Сергій Артеменко! 
Артеменко С.В.: ... "Солідарність".  
У мене є питання щодо дуже важливої проблеми, яка стосується 

кожного депутата і кожного мешканця в місті Києві. 
Справа в тому, що на початку, на кінці прошлого року ми прийняли 

бюджет і Програму соціально-економічного розвитку. Але ті об'єкти, які 
були закладені в цій програмі і в бюджеті, на сьогоднішній день дуже 
багато їх не виконується. Чому? Тому що є проблеми з, по деяким видам 
робіт, і по деяким нашим комунальним підприємствам. Проблеми з 
Антимонопольним комітетом. І сьогодні вже, майже півроку вже пройшло, 
але сотні дитячих майданчиків, сотні видів робіт фактично не виконуються. 
Тому що Антимонопольний комітет, є певні з ним проблеми.  

Я хотів би, щоб Ви знали цю проблему. І щоб Ви як Київський міський 
голова, як авторитетна людина в місті взяли її під особистий контроль і 
допомогли це питання вирішити. Тому що Програма виконання соціально-
економічного розвитку, дійсно є проблеми з цим. 

Дякую! 
Київський міський голова: Знаємо цю проблему. Працюємо з цією 

проблемою. Дійсно там багато таких складових кроків, які нам потрібно 
зробити, щоб Антимонопольний комітет не блокував роботу і ми могли 
отримати набагато швидше ті результати, які очікують від нас кияни. 
Переконаний в тому, що ми повинні ще додатково по цьому питанню 
розробити алгоритм дій, що нам потрібно зробити. Прошу вас долучатись. 
Може бути, напрацювання у вас також є для того, щоб це питання 
вирішити.  
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Ще раз хочу наголосити, що це питання від нас не залежить. Але ми 
готові включатись для того, щоб змусити Антимонопольний комітет більш 
ефективно працювати для введення в експлуатацію цих об'єктів. 

Дякую! 
Прокопів В.В.: Дякую! І бачу вже готовий Андрій Задерейко. 
Будь ласка! 
Задерейко А.І.: Дякую, шановний Віталій Володимирович! В минулому 

році умовно мікрорайон Бортничі відсвяткував тридцятиріччя приєднання 
до міста Києва. Але умовно, чому умовно? Тому що більшість проблем, які 
залишились в мікрорайоні, вони так і не вирішуються.  

Ми знаходимося в безпосередній близькості до станції, Бортницької 
станції аерації. З того ж боку в нас знаходиться завод "Енергія", з іншого 
боку в нас знаходяться мулові поля. Також знаходиться кар'єр, який 
постачає пісок на місто Київ для його потреб. Але в нас існують такі 
проблеми. Тобто в нас більшість, 127 вулиць. 30 з них 

 
   
  <---   16 Мая  12 ч 25 м 23 с  ----   Другий   ---> 
   
знаходяться взагалі без твердого покриття. Більшість вулиць не взяті на 

баланс.  
Та ж сама ситуація і по освітленню. Серед 162 вулиць в місті Києві, які 

без зовнішнього освітлення, 82 - це мікрорайон Бортничі.  
Також та сама проблема щодо водопостачання. Ви пам'ятаєте той 

сумнозвісний наш гідровузол, який, до сих пір він так і не запустився, і не 
запрацював на повну потужність. Тобто люди знаходяться без води. Немає 
центрального водопостачання міського в нас. В нас вода подається зі 
скважини. Тому побудований гідровузол. Але він так і не запущений, і не 
переданий до "Київводоканалу".  

Також у нас відсутність каналізування і відведення дощової води в 
мікрорайоні Бортничі, взагалі відсутня.  

Підтоплення постійно відбувається і приміщень, і, в тому числі, 305 
школа в нас підтоплюється повністю. І мікрорайон потребує будування, 
відведення дощової води. 

Також у нас знаходиться один виїзд із мікрорайону Бортничі. І це 
Харківська площа. І альтернативний виїзд, який міг би забезпечити, 
розвантажити через на вулицю Вишняківську і вулицю Ревуцького, там 800 
метрів дороги. Але вона досі, тобто ці всі численні звернення, які були 
направлені, досі вона не побудована, вона зараз перекрита.  

І наостанок хотів би нагадати, що знаходяться зараз три детальних 
плани територій. Це промислові і Бортничі верхні, і Бортничі нижні. 
Близько 4 тис. дворів у мікрорайоні Бортничі. Люди не можуть із-за 
відсутності детальних планів територій, не можуть ні оформити свої 
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приватні ділянки, не можуть передати в спадщину, не можуть оформити, 
ввести будинки в експлуатацію і так далі. Це теж є така нагальна проблема. 

Тому я дуже просив Вас звернути більше уваги до мікрорайону 
Бортничі і завітати, можливо, навіть, щоб Ви побачили все на свої очі.  

Дуже дякую! 
Київський міський голова: Я зараз даю доручення першому заму 

зробити Узгоджувальну нараду, тому що дуже багато питань було. 
Відповідь по гідровузлу, наскільки я знаю, 30 млн. виділено до кінця цього 
року, ми його запускаємо. Те, що стосується вулиці, яка, ви казали, що без 
покриття, вона взята на баланс. Багато будівель також на Харківському, 
Чавдар, там багато звернень, і останній час приходить, що на вулицях по 
коліна ями. 

А також хотів би проінформувати, що, на жаль, створена робоча група, 
в яку входить і Давтян, і Непоп, два профільних зами. Забудовники брали 
на себе інвестиційні зобов'язання, тобто зробити, побудувати ці вулиці. 
Вони інвестиційні зобов'язання не виконали. Зараз ці вулиці знаходяться не 
на балансі міста. Ми не можемо ні копійки на ці вулиці витрачати. А також 
я вже чекаю і сподіваюсь, що сьогодні-завтра, пан Давтян і пан Непоп, ви 
зможете мені. 

 
 
   
  <---   16 Мая  12 ч 28 м 23 с  ----   Перший   ---> 
   
 
Вячеслав Іванович, ви чуєте мене, так?  
Вячеслав Іванович Непоп, ви чуєте мене! Я сподіваюсь, що сьогодні-

завтра я чекаю від вас інформацію щодо доручення цих вулиць: Чавдар, тих 
вулиць, які не знаходяться на балансі, що ми змусили забудовника виконати 
свої інвестиційні зобов'язання, чи ми зможемо вже... яким чином ми 
зможемо тоді, якщо вони є, змусити їх, якщо їх немає, яким чином можемо 
взяти на баланс нашого міста для того, щоб ці вулиці відремонтувати. 

Ще додатково, як я казав, ще раз хочу повторити, завдання: робочу 
групу зробити Миколі Поворознику по всіх цих питаннях, які зараз 
проговорили.  

Дякую! 
Прокопів В.В.: Дякуємо Київському міському голові! 
Шановні колеги, я бачу, продовжують записуватись колеги. Розумію, 

що в кожного з вас питання важливе, але в нас година запитань 
перетворюється вже на багатогодинні запитання. Тому тільки "Свобода", 
якщо я не помиляюсь, мала один виступ, тільки голови фракції.  

Я пропоную останнє запитання від Олега Бондарчука і будемо 
завершувати.  
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Будь ласка, Олег Володимирович! 
Бондарчук О.В.: Віталій Володимирович, минулий раз звертався 

письмово. На жаль, так відповідь і не отримав. Питання щодо системи 
відеоспостереження, яка була затверджена в минулому році і працює в 
місті Києві. 

Згідно з вимогами закону є вимога щодо захисту інформації в цій 
системі відеоспостереження, яка має бути підтверджена відповідним 
сертифікатом за результатами державної експертизи.  

За нашою інформацією, саме, ми звертались до "Держспецзв'язку", не 
було звернення щодо держекспертизи, а відповідальність несе за 
збереження інформації саме власник системи, власником є Київська міська 
рада, відповідне підприємство.  

І Ви знаєте, скільки було питань до цієї системи, до витоку інформації, 
в тому числі, теракти здійснювались, тому що, Ви знаєте, був напад там на 
співробітників контррозвідки через те, що був виток інформації з цієї 
системи.  

Я вважаю, для того, щоб потім не було питань і звинувачень Київської 
міської ради, київської влади в функціонуванні цієї системи, маємо бути 
проведена належна комплексна державна експертиза в підприємстві 
"Держспецзв'язок".  

Тому в мене питання. Чи було таке звернення і чи є намір звернутися?  
І друге запитання щодо функціонування цієї системи 

відеоспостережень і охорони в дитячих навчальних закладах дошкільних і 
загальноосвітніх навчальних закладах.  

Є звернення, ініціатива громадська, тисячу 500 підписів зібрано про те, 
щоб функціонувала система комплексна відеоспостереження, не тільки 
камера на вході одна стояла, а нормальна система відеоспостереження в 
школах, а також охорона. 

 
 
   
  <---   16 Мая  12 ч 31 м 23 с  ----   Другий   ---> 
   
У нас є комунальне підприємство "Муніципальна охорона", а також 

громадське формування "Муніципальна варта", на яке виділені кошти. Чи є 
можливість залучати їх до охорони цих об'єктів? 

Дякую! 
Київський міський голова: Дякую! По цьому питанню я глибоко в 

матеріалі. Можу вам, можу вам доповісти. Можу вам доповісти, що 
система ефективно працює. Я пам'ятаю, якщо була критика: навіщо нам ці 
системи? І коли стався випадок, коли вкрали дитину, і після цього, дякуючи 
цій системі, дитину повернули до батьків на протязі шести годин. Всі ці 
питання, потрібна нам ця система чи ні, вже відпали. 
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Ще раз хочу також доповісти до депутатів, що ця система 
відеоспостереження там, де встановлені знаки, що ведеться 
відеоспостереження, злочинність впала на 56% за минулий рік в тих 
місцях, де встановлені камери. 

Ще додаткова інформація щодо витоку інформації. Я це питання 
піднімав. Ця система захищена всіма сучасними ...(нерозбірливо), всіма 
сучасними засобами. Та інформація, яка витікала, це вже питання до 
поліції. Я переконаний в тому, що коли буде пан Крищенко, ми зможемо 
задавати ці питання, тому що зйомки були зняті не з системи, а з монітору, 
з монітору хтось із співробітників поліції, хто має доступ до цієї системи, 
знімали з телефону, а потім вже розповсюджували в мережах інтернету. І це 
неприпустимий факт. Я з вами також погоджуюсь. І кожен, хто має доступ 
до цієї системи, повинен нести вплоть до кримінальної відповідальності за 
розповсюдження закритої інформації. 

Сертифікат цей зараз знаходиться в Службі безпеці України. На протязі 
двох місяців ми отримаємо вже сертифікати, які будуть документально 
підтверджені щодо захисту інформації системи відеоспостереження в місті 
Києві.  

Отака от детальна інформація. І ще додатково щодо дитячих садків та 
шкіл. Ми зараз облаштовуємо кожен дитячий садок і кожну школу 
системою, максимальною за кількістю камер. Фахівці це роблять, щоб була 
не одна, не дві камери, а щоб вони перекривали всю територію, яка не 
тільки в школі і біля школи. 

Дякую за те, що ви долучились до цієї проблеми! І переконаний, що 
безпека мешканців в Києві, особисто дітей, це є одним із ключових 
пріоритетів Київської міської адміністрації та мерії нашого міста. 

Дякую!  
Прокопів В.В.: Колеги! Я дякую! Я прошу вибачення в кожного з вас. 

Записано, записано десять депутатів. Я в кожного з вас особисто прошу 
вибачення.  

 
   
  <---   16 Мая  12 ч 34 м 23 с  ----   Перший   ---> 
   
Я розумію, що в кожного з вас надзвичайно важливе... 
З зали: (Нічого не чути). 
Прокопів В.В.: Пане Денисе, в особистому вже режимі міський голова 

готовий вас вислухати.  
Ми маємо вже майже першу годину, а ще не дійшли навіть до 

депутатських запитів. 
Дякуємо міському голові, його заступникам! Дякуємо всім колегам за 

активність!  
На цьому завершуємо питання "година запитань", переходимо до 
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розгляду питання депутатських запитів.  
Отже, колеги, таких запитів до секретаріату Київської міської ради 

надійшло 68. Я коротко зачитаю їхнє... суть їхню.  
Отже, два запити від Леоніда Антонєнка до Київського міського 

голови, щодо неоднакового застосування Департаментом комунальної 
власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради норм 
законодавства.  

Другий, щодо ухилення від надання відповідей про паркінг на вулиці 
Льва Толстого, 28. 

Від Сергія Артеменка, до директора ПАТ "Укртелеком", щодо 
відновлення мереж фіксованого телефонного зв’язку в місті Києві. 

Два запити від Володимира Бохняка до Київського міського голови.  
Перший, щодо незадовільного стану благоустрою території, а саме: 

значне пошкодження тротуарної плитки на пішохідному переході  біля 
будівлі на вулиці Мишуги, 3-в. 

Інший, щодо прискорення розгляду проекту рішення Київської міської 
ради "Про затвердження Порядку переведення дачних і садових будинків, 
що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки". 

Від Михайла Буділова цілий ряд запитів.  
Перший, до Київського міського голови, щодо встановлення засобу 

обліку теплової енергії в житловому будинку №4 на вулиці Курчатова. 
Інший, щодо проведення ремонтних робіт у місцях загального 

користування в житловому будинку №38 на вулиці Братиславській. 
Наступний, щодо проведення ремонтних робіт у місцях загального 

користування в житловому будинку №6 на вулиці Курчатова. 
Наступний, щодо законності паркувальної діяльності на прибудинковій 

території житлового будинку №42 на вулиці Мілютенка. 
Ряд запитів від Вадима Васильчука. 
До Київського міського голови, щодо демонтажу тимчасової споруди 

на  вулиці Сєрова, 32. 
Наступний, щодо надання інформації стосовно матеріальної допомоги 

малозабезпеченій мешканці Кольцовій. 
Наступний, голові постійної комісії Київської міської ради з питань 

екологічної політики, щодо порушення екологічного стану Русанівських 
садів у Дніпровському районі міста Києва. 

Наступний, до голови... заступника голови Київської міської державної 
адміністрації, щодо  світлофорів на вулиці Райдужній.  

Від Валерія Гуманенка, депутатський запит щодо земельних ділянок 
садівницького товариства "Південтеплоенергомонтаж".  

Від Ярослава Діденка, депутатський запит   
  
  
  <---   16 Мая  12 ч 37 м 23 с  ----   Седьмой   ---> 
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до голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо 

дозвільної документації на будівництво на  вулиці Московській, 8-б. 
Від Вадима Іванченка, до Київського міського голови, щодо 

недопущення неналежного використання земельної ділянки. 
Цілий ряд запитів від Івана Картавого. 
До Київського міського голови, щодо капітального ремонту покрівлі 

даху в будинку № 9 на вулиці Мілютенка. 
Наступний, щодо виконання робіт з капітального ремонту в під’їзді            

№ 8 у будинку № 8 на вулиці Братиславській. 
Наступний, щодо виконання робіт з утеплення будинку № 5 на  вулиці 

Кіото. 
Наступний, щодо встановлення зовнішніх приладів освітлення біля 

дитячого майданчика на вулиці Кіото, 3. 
Від Олега Костюшка цілий ряд запитів. 
До генерального директора «Київавтодору», щодо підключення 

комунальної корпорації «Київавтодор» до порталу «Відкриті дані». 
Наступний, до директора Департаменту соціальної політики, щодо 

надання інформації. 
Наступний, директору Департаменту соціальної політики, щодо 

надання матеріальної допомоги. 
Також до заступника голови КМДА Спасибка, щодо створення робочої 

групи для напрацювання проекту рішення. 
Наступний, до заступника голови КМДА Давтяна, щодо замовлення 

будівництва наземного переходу. 
Від Петра Кузика депутатський запит до міського голови щодо надання 

інформації про графік придбання медичного обладнання. 
Два запити від Святослава Кутняка. 
До Київського міського голови, щодо проведення капітального ремонту 

покрівлі даху в будинку № 10 на вулиці Довнар-Запольського в 
Шевченківському районі. 

І другий, щодо проведення ремонту квартири № 76 в житловому 
будинку № 36 на вулиці Багговутівській через розрив інженерних мереж 
будинку. 

Від Володимира Левіна, голові Київської міської державної 
адміністрації, щодо виконання рішень Київської міської ради від 16.12.2018 
(в інформаційній довідці -  06.12.2018). 

Від Юлії Лобан три запити.  
Перший, щодо суми коштів та обсягу витрачених матеріалів,  

виділених на лікування хворих на інсульт громадян. 
Другий, щодо необхідності вжиття необхідних організаційно-правових 

заходів щодо виділення коштів на закупівлю кондиціонерів для навчальних 
закладів. 
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І третій, щодо подальших дій Департаменту охорони здоров’я 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) для реалізації медичної реформи на рівні міста Києва. 

Від Ігоря Мірошниченка три запити. 
Перший, до Київського міського голови, щодо законності діяльності 

автозаправної станції на вулиці Олени Теліги, 61 у Подільському районі. 
Наступний, до начальника Управління освіти Дарницької РДА, щодо 

вжиття заходів по усуненню несправностей, що виникли в приміщенні 
навчального закладу на проспекті Миколи Бажана, 34-а.  

І до Київського міського голови, щодо самовільного розміщення 
плавучого дебаркадера  

 
 
<---   16 Мая  12 ч 40 м 23 с  ----   Перший   ---> 
   
з метою здійснення підприємницької діяльності в затоці Берковщина 

на Дніпровській набережній, 14-д. 
Від Володимира Назаренка цілий ряд запитів. 
До директора Департаменту містобудування та архітектури, щодо 

перевірки земельної ділянки біля зупинки швидкісного трамваю 
"Польова". 

Такі самі запити до директора Департаменту земельних ресурсів, а 
також до директора Департаменту міського благоустрою. 

Також від Володимира Назаренка, запит до начальника управління 
освіти Солом'янської РДА, щодо влаштування дитини до ДНЗ №255. 

А також голові Солом'янської РДА, щодо необхідності відновлення 
пошкодженого асфальтобетонного покриття прибудинкової території 
будинку №38/19 на вулиці Виборзькій. 

Від Миколи Негрича, депутатський запит до директора комунального 
підприємства "Київтеплоенерго", щодо перенесення зварювального пункту 
РТМ "Печерськ" на територію іншої бази. 

Від Юрія Сиротюка цілий ряд запитів. 
До директора Департаменту містобудування та архітектури, щодо 

надання копії листа Головного управління містобудування, архітектури та 
дизайну міського середовища від 14.11.2008. 

Також до начальника КО "Інститут Генерального плану міста Києва", 
щодо проведення будівельних робіт на  вулиці Цимбалів Яр, 31 в 
Голосіївському районі. 

Також до Київського міського голови, щодо проведення ремонту 
асфальтного покриття на вулиці Малиновського, 13-а. 

І щодо інформації про встановлення пам’ятника Вертинському. 
Наступний, теж до Київського міського голови, щодо надання копії 

завдання на розробку детального плану території в межах вулиці Північної, 
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проспекту Оболонського, вулиці Прирічної, проспекту Героїв Сталінграда, 
Маршала Малиновського в Оболонському районі міста Києва. 

Від Вадима Сторожука цілий ряд запитів. 
До голови Подільської РДА, щодо проведення ремонту покрівлі над 

бібліотекою у навчальному закладі №193 на вулиці Світлицького. 
Наступний, до голови Подільської РДА, щодо відновлення асфальтного 

покриття біля входу до закладу дошкільної освіти №556 на проспекті 
Свободи, 32. 

Наступний, голові Подільської РДА Смирнову, щодо необхідності 
проведення капітального ремонту електрощитової житлового будинку 
№28-в на вулиці Світлицького. 

Теж до пана Смирнова, щодо проведення ремонтних робіт у будинку 
на вулиці Галицькій, 14. 

За тією ж адресою запит, щодо доукомплектування дитячого 
майданчика на проспекті Свободи, 28. 

А також щодо заміни вікон на сходових клітинах у будинку №3-а на 
вулиці Осиповського. 

Керівнику КП "Керуюча компанія ...(нерозбірливо) району міста 
Києва", щодо заварювання сміттєпроводу  

 
 
   
  <---   16 Мая  12 ч 43 м 23 с  ----   Другий   ---> 
   
на вулиці Галицькій, 7-а в Подільському районі міста Києва. 
Наступний, до директора Департаменту фінансів, щодо проведення 

капітального ремонту електромереж та головного розподільчого щита в 
будинку на проспекті Свободи, 14. 

Наступний, до директора Департаменту фінансів, щодо відновлення 
асфальтобетонного покриття прибудинкової території будинку на вулиці 
Світлицького, 27. 

Також, до пана Репіка, щодо ремонту асфальтобетонного покриття 
прибудинкової території між будинками на вулиці Світлицького, 21 і 25 та 
на вулиці Червонопільській, 21.  

   Також, голові Подільської РДА, щодо заміни частини асфальтного 
покриття на пішохідній доріжці від 1-го до 2-го під'їзду біля будинку № 34 
на проспекті Свободи. 

   Теж голові Подільської РДА, щодо заміни старих вікон на нові в 
будинку № 28-б на проспекті Свободи. А також щодо заміни старих вікон 
на нові в будинку № 28 на вулиці Світлицького. 

  Також, щодо заміни старих вікон на нові в будинку № 28-в на вулиці 
Світлицького. 

  Також щодо ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкової 



41 

території між житловими будинками № 21 та № 25 на вулиці Світлицького 
та будинку № 1 (в матеріалах справи 21) на вулиці Червонопільській. 

Також щодо капітального ремонту покрівлі будинку № 24-а на вулиці 
Світлицького. 

Теж запит від Вадима Сторожука, щодо капітального ремонту покрівлі 
будинку № 3 (в матеріалах справи № 23) на вулиці Межовій. 

Два запити від Павла Тесленка до Київського міського голови. 
Перший, щодо включення питання розробки проектно-кошторисної 

документації по об'єкту «Комплекс робіт з прокладання водопровідних 
мереж приватної житлової забудови мікрорайону Стара Дарниця у  
Дніпровському районі міста Києва». 

Наступний, щодо включення питання проведення капітальних 
ремонтів аварійних фасадів житлових будинків на вулиці Алматинській у 
Дніпровському районі до Програми економічного і соціального розвитку 
міста Києва на 19-й рік. 

Від Володимира Ялового, до Київського міського голови, щодо 
незадовільного стану благоустрою навколо станції метро «Нивки». 

Від Георгія Ясинського, до голови Святошинської РДА, щодо 
уточнення поштової адреси. 

І останній колективний запит від Андрія Страннікова та Віталія 
Рослякова, до Київського міського голови, щодо погодження надання 
статусу скверу земельній ділянці на вулиці Івана Миколайчука, 13-15/1 у 
Дніпровському районі з боку районної у місті Києві державної 
адміністрації. 

Колеги! Наразі це всі запити, які надійшли до секретаріату Київської 
міської ради та були оформлені згідно з Регламентом.  

Чи є в колег бажання зачитати депутатські запити з місця? Прошу 
записуватись! 

Перший розпочне Михайло Буділов. І я запрошую вас, пане Михайле, 
будь ласка! 

  
 
   
  <---   16 Мая  12 ч 46 м 23 с  ----   Седьмой   ---> 
   
Буділов М.М.: Шановне товариство, Михайло Буділов, фракція 

"Свобода". 
Останнім часом почастішали випадки крадіжки якраз будинкових 

лічильників тепла в місті Києві. І, зокрема, в Деснянському районі до мене 
активно звертаються мешканці по вулиці Курчатова, 6, що в минулому році 
був вкрадений відповідний лічильник тепла. І зараз мешканці протягом 
минулого опалювального сезону отримували надзвичайно великі платіжки.  

У зв'язку з цим я прошу вжити відповідних заходів. Перше, це за 
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рахунок міського бюджету встановити відповідний тепловий лічильник. А 
друге, це здійснити перерахунок відповідної плати за надані послуги. 
Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую вам! 
Будь ласка, Святослав Кутняк! Володимира Ялового прошу 

підготуватись! 
Кутняк С.В.: Моїх два депутатські запити будуть стосуватися 

мікрорайону Татарка-Лук'янівка. Перше стосується щодо проведення 
капітального ремонту покрівлі даху будинку № 10 на вулиці                       
Довнар-Запольського. 

Питання полягає в тому, що вже ця епопея триває десятки років. І лише 
поточний ремонт, який був здійснений в 13-му році, трішки покращив 
ситуацію. Але, на жаль, на сьогоднішній день страждає цілий будинок із-за 
тієї покрівлі.  

Тому велике прохання взяти під особистий контроль. Уже доходимо до 
того, що питання ЖКГ підіймаємо, як то кажуть, на сесії Київради через 
запит, тому що через виконавчий орган, ну, звертатися немає сенсу, тому 
що, на жаль, отримуємо виключно відписки.  

Маємо надію, що, як то кажуть, Кличко, будучи мером, посприяє  
вирішенню даного питання, тому що це ваші прямі обов'язки, за що 
мешканці сплачують відповідні кошти. 

Другий депутатський запит буде стосуватися щодо проведення 
ремонту квартири № 76 в житловому будинку по вулиці Багговутівська, 36 
через розрив інженерних мереж. На жаль, у 17-му році трапилася аварія в 
даному будинку і постраждала квартира, фізична особа, яка проживає в 76 
квартирі на першому поверсі. Квартира практично була знищена, була 
повністю затоплена із-за прориву інженерних мереж. І замість того, щоб 
виконавчий орган взяв на себе відповідальність і виправив, на жаль, цю 
прикру ситуацію, два роки він грається в пінг-понг з переписками як з 
депутатським корпусом, так і з самою мешканкою. Спочатку обіцяють, що 
зроблять цей ремонт, потім обіцяють, що проведуть аукціон. Аукціон не 
проводять і просто поки відбувається бюрократична паперова робота, 
мешканка проживає в жахливих умовах. 

 Тому виконавчий орган повинен взяти на себе відповідальність і 
виправити ту ситуацію, яка трапилась на аварії житлових мереж, із-за чого 
страждає фізична особа.  

Тому я прошу не відписку чергову отримати, а вже конкретні кроки. 
Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую вам! 
Володимир Яловий, будь ласка! 
Яловий В.Б.: На трибуні мікрофон. Шановні колеги, в мене повторний 

депутатський запит! І до мене на протязі і після першого запиту, до і зараз 
звертаються мешканці Шевченківського району міста Києва щодо 
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незадовільного 
 
   
  <---   16 Мая  12 ч 49 м 23 с  ----   Другий   ---> 
   
стану благоустрою території навколо станції метро "Нивки". 
Я просив би показати деякі слайди, відзняті на метро "Нивки" в 

Шевченківському районі. Через антисанітарію, сміттєзвалища на зупинках 
громадського транспорту, неохайний стан кіосків та споруд, а також через 
незадовільний стан асфальтового покриття біля входу до станції метро 
"Нивки".  

Мешканці, які звертаються до мене, нарікають на те, що в 
центральному районі міста Києва  на центральній магістралі навколо 
станції метро "Нивки" постійно відбувається суцільний безлад.  

Це стосується куп сміття на зупинках громадського транспорту та 
поряд із МАФами. Жахливого стану асфальтового покриття на тротуарах, 
яке все в ямах, калюжах і багнюці. Також мешканці жаляться на наявність 
старої споруди та непрацюючого кіоску державної лотереї, які розташовані 
за приміщенням "Національна лотерея". Споруда та кіоск псують 
навколишній вид. Сміття, яке збирається біля них, захаращує схили та 
озеро в парку "Нивки". Ви бачили ту фотографію, де сміття йде в озеро. 

Також мешканці переконливо просять прибрати кіоск з шаурмою, який 
знаходиться напроти зупинки громадського транспорту і перешкоджає 
вільному пересуванню людей.  

Я як депутат Київради у 18-му році вже звертав увагу на необхідність 
приведення території навколо транспортного вузла метро "Нивки" до 
належного стану.  

Неодноразово звертався до голови Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації, Департаменту міського благоустрою, КП 
"Київблагоустрій". Проводив наради. Проте проблема санітарного стану 
біля станції метро "Нивки" не вирішена. 

Хочу наголосити на те, що транспортний вузол метро "Нивки", 
з'єднаний із проспектом Перемоги, який в свою чергу є частиною 
міжнародної траси та центральними воротами в'їзду до міста Києва із 
західного напрямку.  

Тисяча громадян та гостей столиці, проїжджаючи повз метро "Нивки", 
мають спостерігати справжнє обличчя європейського міста, нашої столиці.  

Тому звертаюсь до міського голови. Прошу забезпечити: відновлення 
асфальтового покриття, негайний демонтаж старої споруди та кіоску 
державної лотереї, який не працює, перенесення відповідними службами 
пересувного кіоску із продажу шаурми, який розташований біля зупинки 
громадського транспорту і заважає людям, дотримання та виконання своїх 
обов'язків прибирання сміття на зупинках громадського транспорту та його 
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вивезення балансоутримувачем вказаної території. 
Крім цього, наполягаю запровадити постійне чергування із залученням 

працівників поліції та благоустрою на центральних магістралях і біля 
станції метро 

 
   
  <---   16 Мая  12 ч 52 м 23 с  ----   Другий   ---> 
   
"Нивки".  
Хочу наголосити, що на моє депутатське звернення щодо 

незадовільного стану асфальтового покриття, стихійної торгівлі, 
антисанітарного стану біля метро "Нивки" від 12-го липня 18-го року була 
отримана відповідь від голови Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації Гаряги Олега Олександровича про те, що він 
направив листи всім відповідним службам з вимогою навести там порядок. 
Але, на жаль, це питання до цього часу не вирішено. 

Відсутність реакції з боку посадових осіб на звернення та скарги 
мешканців є неприпустимою. Моє звернення залишилось без уваги та 
ніяких дієвих заходів не вживаються. Тому я не можу бути задоволеним 
результатом його розгляду.  

Враховуючи викладене і керуючись статтями 21 і 22 Закону України 
"Про статус депутатів місцевих рад", вимагаю доручити відповідним 
підпорядкованим вам структурам. Я звертаюсь до Кличка Віталія 
Володимировича! Виконавчому органу Київради здійснити грунтовне 
вивчення викладених пропозицій та скарг і забезпечити вжиття заходів 
щодо їх врахування та виконання. 

Дякую за увагу! 
Прокопів В.В.: Дякуємо Володимиру Яловому!  
Запрошую до слова Сергія Артеменка. 
Будь ласка, з місця! Сергій Артеменко! 
Артеменко С.В.: Сергій Артеменко, фракція "Солідарність". 
Шановні депутати і шановний Володимир Володимирович! Ви знаєте, 

я не можу таку проблему залишити, щоб...  
До мене звертаються десятки і сотні мешканців, на жаль, як правило, 

похилого віку, про те, що в місті Києві в Дніпровському районі в більшості 
будинків відсутній фіксований зв'язок. В реальності, в реальності київська 
дирекція "Укртелекому" фактично не працює. Я отримую дуже багато 
відписок, що роками вони ремонтують фіксований зв'язок. Це проблема 
стосується майже кожного будинку в місті Києві.  

Тому я прошу дати ваше протокольне доручення, щоб запросити на 
найближчу сесію керівника київської дирекції "Укртелекому", щоб він дав 
розгорнуту ситуацію, що з ремонтними роботами, що стосуються зв'язку, 
фіксованого зв'язку в місті Києві. Коли буде відновлений фіксований 
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зв'язок в місті Києві.  
Або, наприклад, є експеримент. Проводиться, я знаю точно, в таких 

містах, як Жовті Води, коли відбувається сучасна заміна фіксованого 
зв'язку. Може, Київ піде по такому шляху. Тому що для наших мешканців і 
осіб похилого віку дуже важливий фіксований зв'язок. І ми повинні теж 
про це думати. 

Дякую за увагу! Прошу його сюди запросити. 
Прокопів В.В.: Дякую, пане Сергію! Я надішлю листа з відповідним 

запрошенням. 
Будь ласка, Леонід Антонєнко, прошу! 
Антонєнко Л.В.: Шановні колеги! Моє звернення стосується роботи 

Департаменту економіки, який контролює виконання інвестиційного 
договору за адресою: Льва Толстого, 28. Там вже більше десяти років 
роблять вигляд ніби 

 
   
  <---   16 Мая  12 ч 55 м 23 с  ----   Другий   ---> 
   
вони будують паркінг. Це центральна частина міста біля залізничного 

вокзалу. Цей договір не виконується. Жодних робіт там не проводиться. Ми 
звернулися до департаменту і до Київського інвестиційного агентства з 
метою, з вимогою про надання інформації щодо заходів, які сторона 
інвестиційного договору вживає для того, щоб забезпечити його виконання 
або розірвання. Жодної відповіді не отримали.  

Я прошу виконавчий орган і його голову звернути увагу на це питання, 
тому що ця ситуація неприпустима, коли десять років стоїть недобудова в 
самому центрі міста Києва.  

Дякую! 
Прокопів В.В.: Дякую вам! 
Юрій Вахель, прошу! 
Вахель Ю.В.: Шановний, шановні присутні, шановний секретарю! Я в 

принципі по двох питаннях.  
Перше питання, Володимир Володимирович, у нас було прийнято у  

18-му році рішення Київської міської ради "Про ревіталізацію дитячих 
садків". Мова йде про рішення 1742/5806 від 9 жовтня 18-го року.  

21 лютого ви надавали протокольне доручення для того, щоби райони, 
відповідні департаменти прозвітували про стан виконання цього рішення 
міської ради. На превеликий жаль, згідно із наявної на цю дату в мене 
інформацією лише два департаменти і лише чотири райони прозвітували.  

Я вважаю, що це неприйнятна абсолютно ситуація. І все-таки райони 
повинні проявити повагу і не тільки, не тільки до рішення Київської 
міської ради, але й до вас, чиє протокольне доручення було дано.  

Тому прошу дати повторне. І відповідно з тими районами, які, ті 
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райони, які посадові особи, які не виконали ваше протокольне доручення, 
щоб були надані відповідні пояснення.  

Прокопів В.В.: Дякую!  
Я прошу секретаріат підготувати повторно таке протокольне 

доручення. Ті райони, які не вважають, що вони їх мають виконувати, 
будемо просити Київського міського голову щодо вжиття дисциплінарних 
заходів.  

Наступне, будь ласка! 
Юрій Вахель! Юрій Вахель, прошу! 
Вахель Ю.В.: Дякую велике! 
Володимир Володимирович! А друге, прошу теж дати протокольне 

доручення з приводу доволі, я б сказав. Я не хочу називати прикрим, але 
цікавим випадком, який трапився зі мною перед Пасхою, коли я, 
затримавши порушника, який безоплатно намагався пройти в Київський 
метрополітен на станції метро "Майдан Незалежності", я звернув увагу на 
це порушення працівників поліції, які знаходяться. І які дружньо мені 
розповідали про те, що вони не мають належних повноважень на те, щоби 
реагувати на такі порушення, затримувати порушників. Я вважаю, що це 
неподобство. Я не розумію, навіщо ми там тримаємо Національну поліцію. 
Я вже розмовляв з нашими колегами з транспортного комітету, комісії, 
перепрошую.  

Я прошу дати протокольне доручення викликати керівництво 
Національної поліції і 

 
 
<---   16 Мая  12 ч 58 м 23 с  ----   Перший   ---> 

   
нашій профільній комісії за моєю участі все-таки з'ясувати, що ми 

можемо зробити для того, щоб не було порушників, не було, знаєте, 
"зайців", які користуються на безоплатній основі послугами нашого 
комунального підприємства. Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую, пане Юрію! 
Я думаю, що ми письмово звернемось до керівника Нацполіції, він у 

нас досить частий гість. Я думаю, що на найближчому звіті, в тому числі, і 
на це зверне увагу. Ми звернемось до нього письмово.  

Юлія Лобан, прошу! Юлія Лобан, будь ласка! 
Лобан Ю.М.: Протокольне доручення, потім. 
Прокопів В.В.: Зачитайте, будь ласка! 
Лобан Ю.М.: Зараз?  
Прокопів В.В.: Так. 
Колеги, я прошу повертатись з кулуарів, займати свої місця, зараз 

будемо переходити до голосування!  
Юлія Лобан, будь ласка! 
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Лобан Ю.М.: Дякую! 
4 квітня ми внесли зміни до бюджету міста Києва, якими заклали 

понад 10 млн. грн на виплату компенсації "муніципальна няня". Проте до 
мене масово звертаються батьки, які здають документи з лютого місяця, а 
ще й досі не отримують кошти.  

На сьогоднішній день процес виплат заблокований, управління 
соцзахисту приймають документи, а виплати не здійснюються, так як 
відсутнє програмне забезпечення, яке має супроводжувати цей процес.  

В управліннях обіцяли запустити програму в кінці квітня, але, на жаль, 
вона ще досі не стартувала.  

Батьки з лютого місяця, з початку існування ініціативи, оббивають 
пороги районних управлінь соцзахисту, здають документи, самостійно 
розраховуються з нянями, як і передбачено все чинним положенням, але 
коштів на сьогоднішній день так і не мають. Положенням, яке має 
забезпечити отримання компенсації.  

Тобто, на жаль, на сьогодні можна констатувати, що така потрібна 
ініціатива як "муніципальна няня", в місті Києві не запрацювала. Це,              
по-перше. 

А, по-друге, сума, яка має відшкодовуватись - це тисяча 626 грн. Це 
надмаленька сума для міста Києва, тому що тисяча 626 грн достатньо лише 
на оплату няні трьох днів.  

У зв'язку з вищевказаним прошу вас, Володимире Володимировичу, 
надати наступні протокольні доручення. 

Перше, Департаменту соціальної політики негайно вжити заходів по 
розблокуванню процесу виплат компенсацій по "муніципальній няні", 
звернутись до відповідних центральних органів виконавчої влади, Кабінету 
Міністрів та Міністерства соціальної політики, з метою прискорення 
розробки та запуску необхідного програмного забезпечення, на яке чекають 
усі молоді сім'ї, щоб процес виплат по "муніципальній няні" був 
розблокований. 

І друге протокольне доручення, це Департаменту фінансів розглянути 
можливість здійснення дофінансування з бюджету міста Києва на 

 
   
  <---   16 Мая  13 ч 01 м 23 с  ----   Седьмой   ---> 
   
"муніципальну няню". Дякую! 
Прокопів В.В.: Дякую вам, пані Юлія!  
Прошу секретаріат підготувати відповідні протокольні доручення. 
Колеги, ставимо на голосування питання щодо підтримки 

депутатських запитів. Прошу брати участь в голосуванні! 
Голосування: 
За - 80, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
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Колеги, переходимо до розгляду тих питань, які були нами внесені в 
порядку невідкладності. 

Я запрошую до доповіді керівника Департаменту земельних ресурсів 
Петра Оленича щодо проекту рішення "Про затвердження розміру 
викупної ціни земельних ділянок між вулицею Микільсько-Слобідською та 
проспектом Броварським в Дніпровському районі міста Києва". 

Будь ласка, Петро Сергійович! Будь ласка, Петро Сергійович, маєте 
можливість доповідати! 

Колеги, поки готується керівник департаменту, з цього приводу 
просить слова в нас представник Української греко-католицької церкви 
Василь Чудійович. Є пропозиція проголосувати за надання йому слова.  

Прошу визначатись! Ставлю на голосування пропозицію щодо надання 
слова. 

Голосування: 
За - 81, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
А також у нас присутній народний депутат Андрій Іллєнко. Є 

пропозиція також надати слово і йому. 
Ставлю її на голосування. Прошу визначатись, колеги, щодо надання 

слова! 
Голосування: 
За - 79, проти  - 1, утр. - 1. Рішення прийнято. 
Колеги, якщо ніхто не заперечує проти порядку розгляду, ми 

заслухаємо доповідь Петра Оленича. Потім надамо слово представникам, 
яких ми щойно проголосували, а потім перейдемо до обговорення. Немає 
заперечень? 

Петро Сергійович, прошу! 
Оленич П.С.: Дякую! Доброго дня всім! Вітаю зі святом! 
Пропонується до розгляду проект рішення Київської міської ради. 

Відповідно до попереднього рішення було дано департаменту доручення 
радою 

 
   
  <---   16 Мая  13 ч 04 м 23 с  ----   Другий   ---> 
   
провести експертну оцінку вартості землі для викупу під парк, яка 

знаходиться на сьогодні у власності акціонерного товариства "Ощадбанк". І 
провести з ними переговорну процедуру. Після чого подати проект рішення 
про затвердження цієї викупної ціни. 

В ході експертної оцінки вартість землі експертами була оцінена в 147 
млн. 391 тис. 500 грн. Це на Микільській Слобідці три земельні ділянки.  

Прокопів В.В.: Петро Сергійович, ближче до мікрофону, будь ласка! 
Оленич П.С.: Так краще чути? 
З зали: Так! 
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Оленич П.С.: Так чути?  
Прокопів В.В.: Чути! Петро Сергійович, продовжуйте! 
Оленич П.С.: Добре! 
Відповідно до рішення Київської міської ради департамент замовив 

роботи щодо проведення експертної оцінки вартості земельних ділянок на 
Микільській Слобідці. Три земельні ділянки площами: 2 га 57 соток і 1 га 
97 соток, і 1,97. І один га 81 сота га - це три земельні ділянки, на яких 
планується створення парку. 

Вони на сьогодні знаходяться у власності акціонерного товариства 
"Ощадбанк". Обліковуються на їх балансі і зареєстровано право власності 
на них. 

Експертна оцінка була проведена. Вартість за експертною оцінкою 
земельних ділянок 147 млн. 391 тис. 500 грн. Разом з тим, Ощадбанк надав 
документи про їх балансову вартість і про те, що в них вони обліковуються 
з урахуванням збитків на загальну суму 182 млн. 840 тис. 292 грн 5 коп.  

Таким чином, в ході проведення переговорів відповідно до 
законодавства було встановлено, що вартість земельних ділянок складає 
147 млн. 391 тис. 500 грн, як експерти оцінили. А також вартість збитків 
власника, банка - це 35 млн. 448 тис. 792 грн 5 коп. Загальна сума до 
викупу, яка вписана і в рішення, з урахуванням збитків складає 182 млн. 
840 тис. 292 грн 5 коп. 

Цим рішенням пропонується затвердити викупну ціну в порядку 
добровільного продажу Ощадбанком місту цих трьох земельних ділянок, 
які потім будуть облаштовані під парк. 

Дякую! 
Прокопів В.В.: Дякую! Дякую, Петро Сергійович!  
Ми з вами проголосували за надання слова представнику Української 

греко-католицької церкви пану Василю Чудійовичу. Я прошу секретаріат 
забезпечити його присутність в залі і можливість виступати. 

 
   
  <---   16 Мая  13 ч 07 м 23 с  ----   Седьмой   ---> 
   
Прокопів В.В.: Поки йде Василь Чудійович, запрошую до слова Андрія 

Іллєнка, народного депутата України. 
Перепрошую! Перепрошую, колеги! 
Будь ласка! Традиційно просив би вас вкластись в регламент 3 

хвилини! 
Чудійович В.: Доброго дня! Христос воскрес, шановні депутати! Від 

імені Української греко-католицької церкви просимо вас проголосувати 
справді за це рішення, яке нарешті принесе спокій як для місцевої громади, 
бо знаєте, що вже кілька років, на жаль, через цю територію точиться 
непроста ситуація, є дискусії на місці. Ми як церква завжди намагалися і 
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далі продовжуємо говорити про те, щоб принести спокій і мир як місцевій 
громаді, так і для церкви. 

 І друга дуже важлива річ, яка і для нас як для церкви важлива, щоб  
через те, що це буде комунальна власність, земельна ділянка, і через те, що 
справді там буде вже так не просто унеможливити будівництво, ми 
збережемо наш Патріарший собор від подальших впливів і подальших 
руйнацій. Тому вважаю, що ці два фактори, ласкаво просимо вас справді 
дати позитивний голос за це рішення! 

Дуже дякую! Христос воскрес! 
Прокопів В.В.: Дякуємо вам, пане Василю! 
Пане Андрію, запрошую вас до слова! Також буду просити по 

можливості вкластись в регламент 3 хвилини! 
Іллєнко А.Ю.: Доброго дня всім! Дякую за можливість виступити!  
Шановні депутати Київради! По цьому питанню я не хотів би 

виступити, тут все зрозуміло. "Свобода" буде голосувати "за"! 
Я хотів би виступити з іншого питання, питання 3.6.11, "Про передачу 

приватному акціонерному товариству в оренду земельної ділянки для 
обслуговування та експлуатації багатофункціонального комплексу на 
вулиці Курнатовського, 20 в Дніпровському районі міста Києва". 

Уже наші представники "Свободи" пропонували зняти це питання з 
розгляду, тому що, на жаль, це питання не набрало поки що достатньо 
голосів. Але я закликаю вас як депутат, народний депутат від цього округу, 
зокрема від цієї частини Воскресенки, не голосувати за це рішення, тому 
що воно не готове, воно суперечить абсолютно всім можливим нормам. 
Немає детального плану території Воскресенки. Це подається як 
реконструкція басейну, але по факту це 24-поверховий житловий будинок.  

Як можна реставрувати басейн, побудувавши там 24 поверхи 
комерційної нерухомості? Це абсурд! Без детального плану території, без 
обговорення з громадою! Так, цей басейн зараз не працює. Це питання теж 
треба вирішувати. Але мені здається, це не найкращий спосіб вирішити це 
питання - знести басейн і побудувати там будинок, який поки що ніяким 
чином 

 
   
  <---   16 Мая  13 ч 10 м 23 с  ----   Перший   ---> 
   
не узгоджується ні з громадою, ні з детальним планом території, якого 

немає. 
Тому закликаю вас не голосувати за це рішення, зняти це рішення, 

провести повноцінні консультації з громадою місцевою, ухвалити 
детальний план території, який буде враховувати інтереси громади, а тоді 
переходити до цього питання. Бо саме такий запит до мене і до 
представників "Свободи" був від місцевої громади.  
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Я знаю, тим більше, що більшість принаймні депутатів від 
Дніпровського району, які є зараз серед вас, депутатів Київради, вони теж 
не підтримують це рішення.  

Так що прохання дослухатись до позиції громади та її представників і 
зняти це питання. Тому що воно створює збурення в громаді. 

Дякую за увагу! Слава Україні! 
З зали: Героя слава! 
Прокопів В.В.: Героям слава! 
Пане Андрію, я думаю, що перспектив розгляду сьогодні у цього 

проекту немає.  
А Департамент земельних ресурсів прошу поінформувати заявника 

про ті зауваження, які були в депутатського корпусу, для того, щоб 
відповідні консультації були проведені і під час розгляду проекту рішень 
ми не мали ескалації в залі.  

З приводу цього ж проекту рішення записались до обговорення Ігор 
Мірошниченко, підготуватись прошу Богдана Бенюка.  

Мірошниченко І.М.: У мене не з приводу цього проекту рішення, в 
мене прохання змінити черговість, оскільки є два питання, які внесені як 
невідкладні. Є люди, які готові виступити, вони з маленькими дітьми, тому 
після цього питання прошу змінити черговість. Дякую! 

Прокопів В.В.: Пане Ігоре, вони вже внесені як невідкладні, а 
невідкладніше ніж невідкладні в нас нічого немає. Одразу після цього 
питання будуть розглянуті і ті проекти рішень. 

Олег Петровець, прошу! 
Петровець О.Ф.: Шановні колеги! Місяці роботи реально для того, щоб 

це рішення сьогодні було в залі. Воно стало можливим завдяки тому 
проекту, який ми проголосували практично рік тому, 17-го травня минулого 
року, про викуп цієї землі. 

Як представник Микільської Слобідки та Лівобережного масиву хочу 
закликати кожного депутата, це дуже болюча рана на території цих масивів, 
створення цього парку в перспективі і облагородження цієї території. 

Як ніхто більше знаю, скільки людей виходили по чиновницьких 
кабінетах. Як ніхто більше знаю, скільки петицій було написано, скільки 
ініціативних груп було створено, скільки люди б'ються за цю землю, щоби 
там була зелена зона.  

Зараз це ще один крок для того, щоб наблизити цю мрію людей, для 
того, щоб там була зелена зона і заспокоїти цю болячку, яка реально зараз є 
й існує. 

Я дуже вас прошу підтримати цей проект. Потім ще ми будемо своїм 
рішенням затверджувати договір безпосередньо відчуження цієї земельної 
ділянки і передачу її у власність територіальної громади.  

Це проміжне рішення, але воно надзвичайно важливе. 
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  <---   16 Мая  13 ч 13 м 23 с  ----   Другий   ---> 
   
 
Тому я дуже прошу і закликаю всі фракції підтримати цей проект. Далі 

переговорна процедура дасть можливість укласти договір і на фінальному 
етапі затвердити його знову ж таки рішенням Київської міської ради.  

Але чому дуже важливо зараз саме проголосувати це рішення? Тому 
що згідно із Земельним кодексом у нас був рівно рік з прийняття того 
рішення 17 травня минулого року для того, щоб затвердити цю викупну 
ціну. Якщо ми сьогодні не встигнемо це зробити і не проголосуємо це 
рішення, то вся ця робота, вибачте, піде коту під хвіст. Тому зараз дуже 
важливо почути громаду, проголосувати і підтримати, щоби одноголосно 
сесійний зал вирішив цю проблему, яка вже роками висить над цими 
масивами і в Києві, зокрема.  

Дякую! І прошу, закликаю підтримати! 
Прокопів В.В.: Дякую!  
Будь ласка, запрошую до слова Леоніда Антонєнка!  
Підготуватись прошу Володимира Старовойта. 
Антонєнко Л.В.: У мене запитання до доповідача. Я його не бачив. 

Можна його запросити? 
Прокопів В.В.: Петро Оленич! Петро Сергійович! Прошу зайняти 

місце за трибуною. 
Оленич П.С.: ... будь ласка! 
Прокопів В.В.: Є запитання у депутатів до вас.  
Будь ласка, Леонід Васильович, можете його озвучити! 
Антонєнко Л.В.: Дивіться, юридичне управління КМДА і юридичне 

управління Київської міської ради надало свої зауваження до цього проекту 
рішення, зазначаючи про те, що 35 млн. грн збитків, які нарахував 
Ощадбанк за цією угодою, вони не є обгрунтованими у спосіб, який 
передбачений законодавством. 

У мене до вас питання. Що це за збитки і як їх рахував Ощадбанк? І 
чому вони саме 35 млн.? Не 10 млн.? Не 40 млн.? І чому саме ми маємо їх 
компенсувати попри те, що є зауваження щодо правової процедури 
визначення цих збитків? 

Дякую! 
Прокопів В.В.: Будь ласка, Петро Сергійович! 
Оленич П.С.: Леонід Васильович! Дякую за запитання! Дивіться, в нас 

інколи просто юристи, вони ж трохи не володіють... Так чутно? Чутно? 
Інколи юристи, вони не звертають увагу на інші нормативно-правові акти 
законодавчі. В нас є правила бухгалтерського обліку, є фінансова звітність, 
є правила викупу. Ми теж, повірте, хотіли би, щоб це було за експертною 
оцінкою 147 млн. Разом з тим банк надав фінансову інформацію, в тому 



53 

числі, бухгалтерську надав, розпорядження про поставлення на облік, 
надав інвентарні картки, які в них є. Вони отримували цю землю як 
заставне майно в результаті того, що той, хто брав кредит, не повернув 
кошти.  

За рішенням суду була встановлена вартість землі в 182 млн. І вони 
надали нам саме фінансову інформацію. Затвердили її, враховуючи, що 
Ощадбанк все ж таки державний банк. Надали з підписами і з печатками 
всі бухгалтерські документи. І, звісно, що ми зобов'язані відповідно до 
процедури 

 
   
   <---   16 Мая  13 ч 16 м 23 с   ----  Седьмой  ----> 
   
переговорної за викупом врахувати цю інформацію. 
В результаті вона була врахована. Тобто ми вважаємо, що це 

достатньо... 
Прокопів В.В.: Дякую! Дякую, Петро Сергійович! Ваша відповідь 

зрозуміла. 
Володимир Старовойт, будь ласка! 
Старовойт В.М.: Шановні депутати! Вибачаюсь, не працює щось! 
Прокопів В.В.: Усе працює. Будь ласка, вас чути! 
Старовойт В.М.: Шановні депутати, шановні присутні! Хотілося 

звернути питання на деякі питання, які виникають...(нерозбірливо). Ми ж 
йдемо до Європи? Ми йдемо до Європи! Є сквер, Микільсько-Слобідська. 
А давайте спитаємо, скільки коштів ми компенсуємо Сбербанку? 30 млн. 
якихось коштів, які вони самі собі нарахували. 100 млн. ще платимо! Так 
хай вони зроблять, як парк Гауді в Барселоні, які ми потратимо, ще 20-30 
млн., і зможемо зробити, купити цей парк. А не так, що 
ми...(нерозбірливо). Краще ми на дороги потратимо ці кошти. 

Тому моя пропозиція поки дорозглянути і хай вони хоча б знімуть ті 
питання, в розмірі 30 млн., як я розумію, з тих питань, які вони самі собі 
намалювали. Якщо вони змогли за багато років відпрацювати це питання, 
...(нерозбірливо), але повинні ...(нерозбірливо). Все-таки це банк! Якщо 
вони брали щось, вони мали нести відповідальність. Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую вам за виступ! 
Будь ласка, Святослав Кутняк! Підготуватись прошу Олеся 

Маляревича. 
Кутняк С.В.: У мене технічне питання. Скажіть мені, будь ласка, що 

таке важливе питання? А питання дійсно важливе. Чого ж воно так 
розглядалось і їм прикривалося? Вчора на земельній комісії, крім цього 
проекту рішення, включалося з голосу ще, там, де 2 га на Троєщині хочуть 
забудувати торговим комплексом. Ви вважаєте, це прозоро, це правильно? 
Я вважаю, що це неправильно. Коли розпоряджаються сумою понад 180 
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млн., я вважаю, я вважаю, що повинна була бути процедура. 
Ви як секретар скажіть, будь ласка, пане Прокопів, а чи є факсограма 

засідання, наприклад, на другу годину земельної комісії, чи є відеозйомка 
цієї комісії? Ви розумієте, правильні речі не робляться отак втемну. Вони 
повинні бути, на земельній комісії було розглянуто це, воно повинно було 
бути під стенограму, вони повинно було бути під відеофіксацію тощо. Тому 
що правильні ініціативи повинні так відбуватися, а не з голосу включати. 
Ми ж не применшуємо вартість того, що це дійсно дуже важливе питання. 
Але коли, наприклад, включають, отут збираються депутати, включають 
дане питання, під цим ще прикриваються, ще одну аферу включають, то я 
вважаю, що це неприпустимо і неправильно. 

Надайте, будь ласка, тоді матеріали всім депутатам, щоб ми бачили, як 
депутати обговорювали дане питання зі стенограмою, відеофіксацією 
тощо. Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую вам, пане Святославе! Я не можу зараз вам 
відповісти щодо дій того чи іншого депутата на засіданні тієї чи іншої 
комісії. Я як секретар міської ради слідкую за тим, щоб проект рішення, 
який вноситься до порядку денного, був оформлений відповідно до 
чинного Регламенту. 

На даний момент, оскільки цей проект рішення знаходиться в порядку 
денному, це означає, що в момент, коли він потрапив в руки до мене як 
секретаря, він був оформлений згідно з чинним Регламентом 

 
 
   
   <---   16 Мая  13 ч 19 м 23 с   ----  Перший  ----> 
   
і я не мав підстав відмовити в проханні суб'єкта подання включити 

його до порядку... вірніше, запропонувати депутатському корпусу 
включити. 

Мали підтримку більше ніж 80-ти депутатів, саме тому ми зараз його 
розглядаємо. 

Але за запитання вам дякую!  
Прошу Олеся Маляревича до слова! 
Маляревич О.В.: Олесь Маляревич, "Солідарність". 
Я хочу зазначити, що це рішення розглядається з зими, воно було в 

бюджетній комісії. Земельна комісія це рішення підтримала. А те, що було 
вчора, це просто було відхилення правового висновку.  

Закликаю всіх колег з усіх фракцій підтримати цей проект рішення. 
Чому? Я з 14-го по 15-й рік був депутатом на цьому окрузі і скажу відверто, 
що мешканців Слобідки це питання хвилює найбільше.  

Тому ми можемо зараз поставити таку жирну крапку в цьому питанні і 
далі рухатись. Тому що є сили політичні, майбутні політичні сили, які 
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завжди будуть використовувати це проблемне питання для свого самопіару.  
Це треба просто вирішити, повернути землю місту Києву і зробити там 

парк. От і все!  
Давайте підтримаємо і голосуємо за це двома руками. (Оплески). 
Прокопів В.В.: Дякую, колеги! 
Анатолій Шаповал! І переходимо до голосування. 
Шаповал А.А.: Анатолій Шаповал, "Батьківщина". 
Шановні колеги, хочу підтримати свого колегу Олеся Маляревича, і я 

зараз депутат якраз саме київської Слобідки. Він усе правильно сказав, що 
це питання надзвичайно найболюче.  

І я розумію, багато нюансів, так скажімо, економічних, які озвучили 
наші колеги. Але, повірте мені, що це якраз йде в комплексі саме того 
стратегічного питання, щоб побудувати великий повноцінний парк на 
Микільській Слобідці, який передбачений Генеральним планом міста 
Києва.  

Тому я прошу всіх колег, давайте проголосуємо за це питання і 
підтримаємо громаду і ще раз, щоб там був дійсно, наші ...(нерозбірливо), 
які громада вже багато років відстоює.  

Прокопів В.В.: Дякую! 
Олександр Омельченко, будь ласка!  
Омельченко О.О.: Те, що ми не голосуємо, щоб ваші не голосували. 
Дякую!  
Шановний Володимир Володимирович, шановні депутати! Бачте, я не 

можу виносити рішення, а можу тільки пропонувати.  
Не можна так бюджетними коштами легко розправляться з голосу, та 

якби було не з голосу. По всіх правилах.  
Подумайте, як його зняти сьогодні з порядку денного, підготувати до 

нього поправки, наложити мораторій на цю землю на якийсь добрий час. 
Бо наша фракція вільно буде голосувати, ну, думаю, один голос, наша 
фракція. Вільно, один голос.  

Дякую! 
Прокопів В.В.: Дякую за виступ! 
Андрій Осадчук, будь ласка! 
Осадчук А.П.: Шановний пане Оленич! А ми можемо прийняти зараз 

це рішення за основу і змінити цифру 
 
 
 
 
   
  <---   16 Мая  13 ч 22 м 23 с  ----   Другий   ---> 
   
на 147 млн. відповідно до власної оцінки і єдиної юридично 
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обгрунтованої для нас цифри. І боротися далі в переговорах з банком для 
того, щоб ця транзакція відбулася саме за оцю цифру - за 147 млн., яку, 
власне, ви і підтверджуєте. 

Дякую! 
Прокопів В.В.: Дякую! Прошу прокоментувати.  
Оленич П.С.: Дякую за запитання! Дивіться, ви як Київська міська 

рада, звісно, можете прийняти будь-яке рішення, яке вважаєте за потрібне і 
краще для громади. Єдине, що ми перейдемо з площини добровільного 
викупу в площину примусового викупу. Треба буде затверджувати 
рішенням суду про те, що ми примусово викупаємо. І все! 

Прокопів В.В.: Дякую!  
Оленич П.С.: Тут ...(нерозбірливо) різниця єдина. 
Прокопів В.В.: Будь ласка, Михайло Буділов! 
Буділов М.М.: Шановне товариство! Михайло Буділов, фракція 

"Свобода".  
Я думаю, що всі кияни і мешканці Дніпровського району, особливо 

лівого берега, знають чудово ці земельні ділянки, де громада протягом 
декількох років активно протистояла забудовникам. І зараз, нарешті, там 
буде створено вже рекреаційну зону, тому наша фракція буде підтримувати 
це рішення. І закликаємо голосувати всіх депутатів "за". 

Прокопів В.В.: Дякую!  
Колеги! Ще наполягає хтось на виступі?  
Юрій Сиротюк і переходимо до голосування. 
Сиротюк Ю.М.: Друзі! Я прошу безумовно, беззастережно, в цілому 

підтримати це рішення. Церква чекає, Патріарший собор роками чекає, 
щоб це було місце в Києві для того, щоб люди могли віддати належне 
спілкуванню з Богом. Ми поки будемо вирішувати правильні формули, там 
виросте ще двадцять багатоповерхівок.  

Тому я дуже прошу вас все-таки підтримати позицію отця, який 
виступав, і зараз вже невідкладно проголосувати це рішення. 
Наближаються різні вибори. Змінюються уподобання у вірі нової влади. 
Давайте якось не гратися з цим питанням і зараз проголосуємо повністю в 
цілому. 

Дякую! 
Прокопів В.В.: Дякую! 
Ставлю на голосування зазначений проект рішення, а колег прошу 

визначатись! 
З зали: (Нічого не чути). 
Прокопів В.В.: В цілому. Ніхто не просив за основу. 
Голосування: 
За - 71, проти - 2, утр. - 0. Рішення прийнято. 
(Оплески). 
Прокопів В.В.: Колеги! Я вам дякую!  
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Петро Сергійович! Вам також дякуємо!  
Наступний проект рішення, "Про викуп нерухомого майна на вулиці 

Драгоманова, 1-в в Дарницькому районі міста Києва для суспільних 
потреб". 

Пане Ігоре, я запрошую вас до доповіді. 
Мірошниченко І.М.: Шановні колеги! Надзвичайно важливе і болюче 

питання для Дарницького району, для всього Києва, але для Дарницького 
району зокрема.  

Два приміщення, які вже введені в експлуатацію, починаючи з 2016 
року, як дитсадочки 
 
 
 
<---   16 Мая  13 ч 25 м 23 с  ----   Другий   ---> 

   
на вулиці Драгоманова, 1-в. Зокрема, зараз ми розглядаємо проект, а 

також другий проект на вулиці Чавдар, 11-а. Вони існують. І їх відкриття 
чекають без перебільшення тисячі мешканців Дарницького району. Вони 
бачать ці приміщення в свої вікна, але, на жаль, досі вони не 
функціонують. 

Ми два роки тому підняли це питання. Ці приміщення у приватній 
власності. Ми підняли питання про те, що треба викупити і зробити там 
комунальні дитсадки.  

Міський голова в цій сесійній залі обіцяв запустити ці дитсадки як 
комунальні. Але для того, щоби це стало реальністю, потрібна була певна 
процедура.  

І я хочу нагадати вам, що всією цією сесійною залою під час 
запевнення профільних заступників міського голови, самого міського 
голови, що ці приміщення будуть викуплені в комунальну власність, ми 
проголосували про виділення земельних ділянок в оренду під цими 
приміщеннями.  

На вулиці Драгоманова, на жаль, проголосувало аж цілих п'ятнадцять 
років, на Чавдар вдалося зменшити термін оренди землі до трьох років. 
Але запевнення міської влади, що ці приміщення будуть викуплені під 
дитсадочки в комунальну власність, були беззаперечними.  

Виділення земельної ділянки передбачалося процедурою викупу, бо в 
комунальну власність ми можемо викуповувати майно лише у 
землекористувачів. 

На жаль, після того дії міської влади були повільними. І за цей час 
приватний власник отримав ліцензію і на вулиці Драгоманова, 1-в почав 
облаштовувати приватну школу.  

На сайті цієї школи є інформація, яка говорить про те, що навчання 
дитини у цій приватній школі буде коштувати від 16 тис. доларів на рік. 
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Зрозуміло, що для мешканців Позняків, Осокорків, де люди живуть в 
основному в соціальному житлі, такі суми є захмарними і абсолютно 
фантастичними. 

Зрозуміло, що ця школа, а не дитсадок, вона не буде для потреб 
мешканців Дарницького району. І розуміючи це, власники приватного 
цього приміщення, приватної школи навіть розмістили схему доїзду до 
Позняків із Конча-Заспи. 

Місцеві мешканці підняли бунт. І сьогодні бунт на вулиці Драгоманова 
вже існує. На вулиці Чавдар він може з'явитися в будь-який момент, якщо 
почнеться реконструкція.  

Тому я як депутат з Дарницького району. В нас багато депутатів з 
Дарницького району. Я впевнений, кожен із них розуміє цю проблему. 
Зареєстрував проекти рішень про викуп цих приміщень в комунальну 
власність. 

Звичайно, ми не претендуємо порушувати недоторканне право 
приватної власності. Але цими проектами рішень передбачається 
процедура, встановлені терміни, встановлені відповідальні департаменти, 
які мають розпочати переговори, мають запропонувати приватному 
власнику умови, має відбутися оцінка і має відбутися викуп. Тобто 
процедура, яка прописана в цих проектах рішень, не суперечить 
законодавству. І ми маємо як депутати представницького органу 
продемонструвати 

 
   
  <---   16 Мая  13 ч 28 м 23 с  ----   Другий   ---> 
   
всій громаді Дарницького району намір, що ці приміщення будуть 

викуплені у власність.  
Я, наскільки можливо, мені як депутату Київради повноваження дають 

можливість, намагався вийти на кінцевого бенефіціара компанії, яка 
володіє цими двома приміщеннями.  

Якщо раніше це була кіпрська компанія, то сьогодні кінцевим 
бенефіціаром уже є громадянин України, фізична особа, і його 
представники, бо його немає до сьогодні поки що в Україні. Після 20-го 
числа з'явиться. Вони сказали, що вони не проти продажу приміщень у 
комунальну власність під дитсадочки.  

Але з 16-го року, на жаль, міська влада не вживала достатньо заходів 
для того, щоби викупити ці приміщення. І вони як бізнесмени вирішили 
влаштовувати свій бізнес у цьому напрямку. Але, якщо ми проголосуємо за 
ці проекти рішень, по-перше, ми продемонструємо намір міста викупити ці 
приміщення в комунальну власність. По-друге, ми дамо сигнал приватному 
власнику. Я говорив з міським головою. Він так само це підтримує. Аби він 
сів за стіл переговорів і ми домовилися про ціну. І, по-третє, найголовніше: 
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ми знімемо на певний момент хоча би соціальну напругу, яка сьогодні існує 
на Позняках, на вулиці Драгоманова, де люди створили спільноту, де вони 
кожного дня обговорюють, де вони перешкоджають, до речі, незаконним 
роботам із реконструкції, бо жодного дозвільного документа на 
реконструкцію під приватний заклад не видано, але приватний власник все 
рівно проводить реконструкцію під приватний заклад.  

Так само я хочу сказати, щоби в майбутньому міська влада не робила 
взаємовиключні речі, які не сумісні з викупом дитсадків. Ми погодили, з 
одного боку, питання, що ми будемо викуповувати в комунальну власність. 
З іншого боку, ми погодили ліцензію на відкриття приватного закладу 
конкретно в цьому навчальному закладі. Але є питання до цієї ліцензії, 
оскільки вона оформлена з порушеннями, тому я як депутат вже 
звернувся... 

Прокопів В.В.: Пане Ігоре, прошу завершувати. 
Мірошниченко І.М.: ... аби цю ліцензію...  Я по двох зразу доповідаю. 
Тому цю ліцензію треба так само анулювати, щоб місто чітко йшло по 

процедурі. Я впевнений, що ми можемо викупити ці дитсадки.  
Останнє, що хотів би сказати, найважливіше. Будувати дитячі садки 

для міста дорого, але необхідно. І ми нікуди від цього не подінемося. 
Викупити вже існуючі будівлі, кожна із яких більше 6 тис. кв. м, значно 
дешевше.  

Попередні розмови про попередні суми, які коштують ці приміщення, 
на думку, звичайно, власників, вони це підтверджують. Тобто це рази в два 
дешевше, а, можливо, і більше, ніж побудувати такі приміщення.  

Тому я впевнений, що ми маємо йти саме цим шляхом і громада буде 
вдячна.  

Разом із тим, Володимире Володимировичу, в кулуарах сесійної зали 
присутні батьки і діти, які не можуть сьогодні потрапити до дитсадочків 
Дарницького району, які живуть в цьому районі. Тому я прошу надати 
слово багатодітній матері, одній із найактивніших ініціаторів створення 
цієї групи 

 
   
  <---   16 Мая  13 ч 31 м 23 с  ----   Перший   ---> 
   
і руху за комунальний дитсадок, пані Христині Зубко, це мати 

чотирьох дітей, яка ще й до того вагітна, і, мабуть, дай Боже, найближчим 
часом ми матимемо п'яту дитину в цій сім'ї. 

Прокопів В.В.: Пане Ігоре, депутати вже п'ять хвилин очікували на 
перерву. Ви маєте вирішити, чи важливіше депутатську... 

Мірошниченко І.М.: Я думаю... 
Прокопів В.В.: Може не вистачити потім голосів. Чи важливіше 

прийняти рішення, чи важливіше його подовше обговорювати? 
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Мірошниченко І.М.: Його, давайте, люди чекали просто. Я думаю, що 
хвилину, якщо ми її дамо, буде достатньо. 

(Шум у залі). 
Мірошниченко І.М.: Добре. Голосу... Ну, гаразд. Окей, голосуємо. 
Прокопів В.В.: Колеги, чи хтось наполягає на обговоренні цього 

проекту рішення? Наполягає?  
Дуже коротко, Юлія Лобан, Сергій Артеменко і Зубко. І переходимо до 

голосування.  
Юлія Лобан, будь ласка! 
Лобан Ю.М.: Хочу щиро подякувати тим батькам, які на сьогоднішній 

день роблять таку титанічну роботу, звертаються до районних рад. І ми 
надзвичайно багато вже звернень написали. Тому, звісно, що будемо зараз 
підтримувати цей проект рішення.  

Але я хотіла би дуже коротко додати, що питання компанії                 
"Акцент-Новотел", ми не отримує відповіді, що вони відбулися в законний 
спосіб, що вони фактично володіють всіма документами. Окрім комісії, яка 
буде в понеділок, з питань освіти, науки, молоді і спорту, потім ці 
документи будуть передані на комісію законності і правопорядку. Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую!  
Сергій Артеменко! 
Артеменко С.В.: ...(Нічого не чути) я розумію, політичне, його 

підтримаємо. 
Але в мене практичне питання щодо реалізації. Практичне питання. 
Скажіть, будь ласка, орієнтовна вартість викупу, орієнтовно кошти, 

скільки ви для себе вже підраховували, щоб ми розуміли, про що йде мова. 
Будь ласка! 

Мірошниченко І.М.: Я можу сказати, що, ну, реально оцінка для банку 
була понад 90 мільйонів, але власники готові, я впевнений, продати це 
приміщення дешевше.  

Більше того, ви знаєте, що згідно з законодавством має бути 
незалежна... Приміщення ідентичні - 6 тисяч, майже, 200 метрів. Тобто 
вони навіть виглядають ззовні однаково, і на Чавдарі, і на Драгоманова.  

Тобто, якщо в нас будівництво, пан Непоп не дасть мені збрехати, на 
Княжому Затоні комунального дитсадочка обійшлося понад 165 мільйонів, 
здається. То ці приміщення можна викупити за нижчу суму - 2. Безперечно, 
потрібно буде ще вкласти кошти в ремонт внутрішній, але це вже не такі 
великі кошти.  

Повірте, що будувати, однозначно, дорожче буде.  
І ще раз кажу, я говорив з представниками, не кінцевим бенефіціаром, 

бо його немає в Україні, вони готові продавати, просто головне, щоб місто 
проявило ініціативу. Це та ініціатива, якої чекає, в тому числі, і приватний 
власник. Йому дешевше продати, ніж займатись цим бізнесом, який точно 
не матиме соціального позитивного ефекту в районі, де в людей немає 
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таких коштів, здавати 
 
   
  <---   16 Мая  13 ч 34 м 23 с  ----   Седьмой   ---> 
   
дітей в приватну школу. 
Прокопів В.В.: Дякую! Дякую вам! 
Будь ласка, Юрій Зубко і завершуємо обговорення! 
Зубко Ю.Г.: Шановні колеги, я хотів би деякі питання спростувати! 

Сьогодні немає в Києві ні одного елітного дитячого садка, де платять 10-15 
тис. доларів. Тому зайдіть на сайт і подивіться, де які платежі! Це перше. І 
я впевнений, що не може бути на Позняках таких цін.  

Але я хотів сказати про інше. Я хотів сказати про те, що я як юрист не 
можу голосувати за цей проект рішення. Я за те, щоб були в нас комунальні 
дитячі садочки. Але сьогодні ми втручаємося в діяльність приватного 
підприємця чи підприємства, там, я не знаю, але приватного підприємства, 
яке працює.  

Що ми сьогодні робимо? У нас у залі сьогодні є такі ж підприємці, так 
давайте ми сьогодні викупимо ЦУМ, викупимо ще щось. Ми приймаємо 
рішення, яке немає сьогодні ніяких наслідків від прийняття цього рішення, 
тому що хто сьогодні провів переговори з тим, хто хоче чи не хоче, не знаю, 
передати ці дитячі садки. І друге питання, є сьогодні бажання, тому що це 
приватна власність.  

Будь ласка, дайте протокольне доручення, хай Київська міська 
адміністрація проведе переговори, визначиться, як це все буде відбуватися, 
яким чином, що це буде коштувати. І, будь ласка, я проголосую обома 
руками за таке рішення. 

Але сьогодні це просто правовий нігілізм, сьогодні це... Ігорю, ти 
розмовляв 7 хвилин, сьогодні це просто ... 

Прокопів В.В.: Ігор, спокійно! Три хвилини має Зубко від фракції. Все 
гаразд! Я контролюю, повірте мені! Я не дозволю нікому вийти за рамки. 

Будь ласка, пане Юрію, продовжуйте! 
Зубко Ю.Г.: Сьогодні цей проект рішення - це правовий нігілізм, який 

не буде нести за собою ніяких наслідків. Не можна сьогодні приймати 
рішення Київської міської ради про викуп об'єктів нерухомості, які 
належать підприємству, не погодивши це з ним, що сьогодні є, якісь є 
сьогодні рішення.  

Дякую! Я буду утримуватися від цього рішення. 
Мірошниченко І.М.: Шановні колеги! Як юрист, не юрист, але людина, 

яка трішки розуміється в юриспруденції, поясню.  
По-перше, пане Зубко, я би рекомендував вам читати проекти рішень. 

У цьому проекті рішення якраз і прописана процедура, про яку ви 
говорите, протокольним дорученням. Немає жодного імперативу в цих 
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проектах рішень, що ми когось збираємося  змушувати продавати. Але в 
цих проектах... не кричіть, будь ласка, я ж вас не перебивав! 

 
   
   <---   16 Мая  13 ч 37 м 23 с   ----  Другий  ----> 
   
 
У цих проектах рішень чітко прописано обов'язки департаментів 

профільних, які мають звернутися, які мають провести переговори, які 
мають. Ці проекти рішень підтримали всі комісії.  

Що стосується примусового викупу. Безперечно, згідно із 
законодавством на суспільні потреби можна примусово викуповувати лише 
земельні ділянки. Але мова не йде про земельну ділянку. А мова йде про 
майно, яке знаходиться на землі територіальної громади міста Києва, яку 
ми погодили. 

Пане Зубко, я хочу вам нагадати. Я не хотів про це говорити. З вашого 
прохання і на ваші запевнення, що місто викупить ці приміщення під 
комунальні дитсадочки. Я особисто ставив свою репутацію на кон, аби це 
виділення земельної ділянки відбулося виключно з метою викупу цих 
приміщень. 

Прокопів В.В.: Це зрозуміло.  
Пане Ігоре, дякуємо вам!  
Мірошниченко І.М.: Ви говорите як кінцевий бенефіціар. Даруйте! 

Якщо ви власник цих приміщень, тоді сідайте за розмову з міським 
головою. Але я спілкувався з представниками цієї компанії, цих приміщень 
і вони мені підтвердили, що вони готові обговорювати реальні речі викупу 
цих приміщень.  

Тому, пане Зубко, давайте не захищати тих, хто не потребує захисту. 
Прокопів В.В.: Дякую, пане Ігоре! Дякую! Дякую! 
Дякую вам за таке емоційне заключне слово! До колег, які записані, ми 

вже традиційно після заключного слова суб'єкта подання не надаємо слово 
виступаючим. Тому ставлю на голосування проект рішення "Про викуп 
нерухомого майна на вулиці Драгоманова, 1-в у Дарницькому районі міста 
Києва для суспільних потреб".  

З правками профільної комісії голосуємо. 
Голосування: 
За - 53, проти - 0, утр. - 2. Рішення не прийнято. 
Покажіть по фракціях, будь ласка! 
Пане Ігоре, я готовий буду повернутись ще раз до розгляду цього 

проекту рішення. Я прошу  протягом обідньої перерви провести 
консультацію з головами фракцій для того, щоб ми мали позитивне 
голосування.  

Наразі оголошується обідня перерва до 15:00. 
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Дякую всім!  
Колеги! Прошу ще хвилинку вашої уваги! Може бути цікава 

інформація. В неділю 19 травня о 10 годині на території Національного 
історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили" відбудуться 
заходи, приурочені до Дня пам'яті жертв 

 
 
   
  <---   16 Мая  13 ч 40 м 23 с  ----   Перший   ---> 
   
політичних репресій в Україні.  
Запрошуємо всіх депутатів Київської міської ради взяти участь у 

вшануванні пам'яті жертв політичних репресій.  
Дякуємо! 
 
 
 
ОБІДНЯ ПЕРЕРВА. 
   
  <---   16 Мая  15 ч 26 м 56 с  ----   Перший   ---> 
   
Прокопів В.В.: Шановні колеги, не вірю своїм очам, але за моєю 

інформацією, 107 депутатів зареєстровані в системі "Рада". Це значить, що 
ми маємо кворум і можемо продовжувати роботу.  

Я, єдине, що буду просити вас підтримати зміну черговості і 
проголосувати за те, щоб ми зараз заслухали інформацію щодо проведення 
ремонтних робіт на залізнично-автомобільному мостовому переході через 
річку Дніпро в місті Києві. Було таке прохання від депутатського корпусу. 
Маємо керівника Департаменту транспорту.  

Є пропозиція зараз заслухати його доповідь з приводу ситуація, яка 
відбувається навколо будівництва цього мостового переходу.  

Ставлю на голосування пропозицію щодо зміни черговості. Прошу 
підтримати! 

Голосування: 
За - 39, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Я запрошую пана Шпильового до доповіді по 8-му пункту 
 
   
  <---   16 Мая  15 ч 29 м 56 с  ----   Другий   ---> 
   
порядку денного. 
Іван Федорович, будь ласка! 
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(Шум у залі).  
Прокопів В.В.: Колеги! Поки готується Іван Федорович я бачу є 

Олександр Вікторович Пабат. Якщо буде його згода, я пропоную зараз дати 
їм можливість, йому доповісти і змінити черговість, і розглянути 20-й 
пункт порядку денного щодо звернення до Верховної Ради України щодо 
заборони залучення працівників кримінальної поліції та органів 
досудового розслідування Нацполіції України до забезпечення публічної 
безпеки та порядку під час проведення масових заходів.  

Немає заперечень у Пабата? В депутатського корпусу?  
Чи Олександр Вікторович наполягає на доповіді? Бо депутатський 

корпус готовий голосувати без доповіді.  
Колеги! Тоді спочатку голосуємо зміну черговості, а тоді по суті.  
Зміну черговості і розгляд 20-го пункту зараз. Прошу підтримати 

пропозицію!  
Голосування: 
За - 53, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Але кількість голосів. Каже, що необхідна коротка доповідь.  
Олександр Вікторович, запрошую вас до трибуни. 
Пабат О.В.: А можна графічні матеріали? 
Прокопів В.В.: Виведіть, будь ласка, графічні матеріали на екран! 
 
   
 
  <---   16 Мая  15 ч 32 м 56 с  ----   Другий   ---> 
   
(Шум у залі). 
Пабат О.В.: Шановні! Шановні колеги! По-перше, я вдячний всім 52 

депутатам, які вчора підтримали. Хоча вони і ... (нерозбірливо) достатньої 
кількості голосів. Підтримали проект рішення щодо правил проведення, 
перекриття доріг під час проведення громадських акцій та заходів. І знову 
ж таки, ви знаєте, що безпека для мене особисто і для людей з 
підвищеними потребами, до яких я відношусь, є надзвичайно важливою 
річчю, як і для кожного громадянина. І саме тому, дослідивши питання, 
виявилося, що під час будь-яких громадських акцій залучається 
стовідсотковий склад працівників правоохоронних органів. Це не тільки 
патрульна поліція. Це не тільки наші дільничі. А також це люди, які 
займаються... А також кримінальна поліція залучається. Також органи 
досудового розслідування. Так відповідно записано в законі. І, звичайно, 
керівництво не має можливості когось вилучати чи виділяти. І, виходячи з 
цього, що відбувається? Коли проводяться такі акції і туди залучаються 
працівники поліції, які взагалі до цього практично не мають відношення 
саме. Це кримінальна поліція (ще раз нагадаю) і органи досудового 
слідства. То вони не виконують свої обов'язки. І ви бачите графіку, яка 
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кількість у нас акцій. Яка кількість туди задіяна поліціянтів. І, виходячи з 
цього, не розслідуються кримінальні справи і потерпають громадяни. 

Більше того, коли звертаються знову ж таки громадяни з питаннями, 
чому так довго не розслідують справи, то сумлінні співробітники відверто 
кажуть, що ми були залучені для громадських акцій. А ті, які не дуже 
сумлінні, навіть, якщо і не були залучені до громадських акцій, то 
використовують це як привід, от. 

І саме тому я пропоную сьогодні (до речі, це повністю погоджено з 
керівництвом поліції) підтримати проект рішення щодо звернення до 
Верховної Ради, щоб ми передбачили виключення до залучення в охороні 
громадських акцій і громадського правопорядку саме двох категорій. Це 
перше, це органи, органи кримінальної поліції і органи досудового 
слідства. Ще раз повторю. Всі комісії це пройшло і працівники поліції, і 
керівництво поліції повністю це підтримує.  

Прокопів В.В.: Дякуємо, Олександр Вікторович! 
З цього приводу Володимир Бондаренко? Прошу до виступу! 
Бондаренко В.Д.: Володимир Бондаренко, "Батьківщина". 
Шановні друзі! Я колись був автором одного проекту, який, на жаль, 

через діяльність такого депутата народного як Кармазін спеціально був 
розвезений на два аналогічних проекти, щоб не пройшов.  

Але я повністю підтримую внесені пропозиції і прошу фракцію 
"Батьківщина" 

 
   
  <---   16 Мая  15 ч 35 м 56 с  ----   Седьмой   ---> 
   
також підтримати. У чому проблема? 
У місті Києві, в будь-якому місті повинна бути поліція місцевого 

самоврядування. Вона повинна займатися санітарними проблемами, навіть 
регулюванням руху в середині міста, дільничними інспекторами, які там от 
працюють в мікрорайонах, це може бути екологічна поліція, це може бути 
охорона громадського порядку. Але ті натуральні поліцейські підрозділи, 
пов'язані з криміногенними ситуаціями і розслідуванням кримінальних 
справ, повинні займатися своєю роботою. Їх відволікають і, тим самим, у 
нас сотні не розслідуваних реальних справ.  

Тому прошу підтримати це звернення і хай наші старшие братія, як ми 
їх називаємо, приймають нормальне рішення на користь України, і народу, і 
безпеці України. Дякую! 

Пабат О.В.: Дякую, Володимире Дмитровичу! 
Прокопів В.В.: Олег Костюшко, будь ласка! 
Костюшко О.П.: Шановний Олександре Вікторовичу! Хотів би 

запитати в вас ще таке запитання! У нас інколи до безпеки громадського 
порядку залучають, наприклад, Академію внутрішніх справ і міліціонерів, 
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які ще не зовсім міліціонери, але вони там вчаться стати міліціонерами. І от 
буває така ситуація, коли люди йдуть охороняти громадський порядок або 
метро, і примушені сплачувати за те, що вони їдуть, і ніяких пільг на цей 
день, ну, якби не передбачено, і можливості зайти безкоштовно в метро так 
само немає.  

Здавалося б, дуже смішно, але на сьогоднішній день, ну, виникає така 
ситуація, коли для, скажімо так, студентів, поїздка туди-сюди, ну, вже це 
певні кошти, скажімо так, і це не дуже, ну, правильно, мені здається. 

Я думаю, що треба врахувати в вашому документі можливість при 
виконанні службових обов'язків і супроводі таких заходів: проїзд або, там, 
принаймні безкоштовно, або ще якимось чином.  

Пабат О.В.: Дякую! Але, на жаль, в даному документі, він уже 
пройшов усі комісії і правка дана неможлива, це, по-перше, на жаль. Ми 
можемо з вами спільно підготувати подібну пропозицію, вона, я думаю, 
була б сприйнята правильно. Але хочу назвати тільки один факт, просто 
щоб ви зрозуміли, наскільки це ...(нерозбірливо) виглядає. Тільки в місті 
Києві на цих от виборах для охорони бюлетенів, це ж величезна така 
справа, для охорони бюлетенів було задіяно 670 слідчих і 520 оперативних 
працівників. Ви розумієте, просто 1120 осіб, там, 1200 осіб, які повинні 
були б займатися ...(нерозбірливо) кримінальними справами і досить 
такими серйозними речами, вони просто сиділи і охороняли бюлетені, тому 
що відповідно до діючого законодавства вони не можуть бути 
...(нерозбірливо). 

 
 
   
  <---   16 Мая  15 ч 38 м 56 с  ----   Перший   ---> 
   
 
Тому просив би підтримати даний проект рішення. 
Прокопів В.В.: Шановні колеги, ставлю на голосування зазначений 

проект рішення. Прошу визначатись! 
Голосування: 
За - 60, проти - 0, утр. - 1. Рішення не прийнято. 
Не спрацювала картка. 
Ставимо за повернення! 
Голосування: 
За - 61, проти - 0, утр. - 2. Рішення прийнято. 
Пабат О.В.: Так, це за повернення? 
Прокопів В.В.: За повернення.  
Ставимо на голосування по суті. Прошу визначатись! 
Голосування: 
(Шум у залі). 
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Пабат О.В.: Значить, іншим разом ...(нерозбірливо). 
(Шум у залі). 
Прокопів В.В.: Колеги, більше не будемо, бо двічі не набрало. Третій 

раз не набере, буде неприємність. 
Ми поставимо на 30-е число і будемо мати можливість розглянути його 

з поміткою "повторно". 
Пабат О.В.: Дякую вам! 
Прокопів В.В.: Дякую вам, Олександр Вікторович! Наступного разу 

вже доповіді не будемо просити. 
Я бачу вже є Шпильовий Іван Федорович.  
Колеги, важливе питання щодо будівництва Подільсько-

Воскресенського мостового переходу.  
З зали: (Нічого не чути). 
Прокопів В.В.: Помилився я. Не щодо цього мостового переходу, але є 

не менш важливий мостовий перехід. 
Прошу, Іван Федорович! Зручно собі мікрофони поставте, щоб вас 

було чути.  
Шпильовий І.Ф.: Дякую! 
Шановний Володимир Володимирович, шановні учасники наради, чи 

сесії, шановні депутати!  
Надійшло звернення депутатів і в порядку денному питання звучить: 

щодо проведення ремонтних робіт на залізнично-автомобільному 
мостовому переході через річку Дніпро в місті Києві на залізничній ділянці 
Київ-Московський-Дарниця.  

Мова йде, ну, в народі називають "мост Кірпи". Мова йде, як 
називається більш прив'язано юридично, називають, він - Дарницький 
мостовий перехід. Про цей міст йде розмова. 

Я хотів би зразу сказати, що питання звучить щодо виконання робіт. Я 
хотів би зразу зауважити, шановні депутати, про те, що ніякі ремонтні 
роботи з боку і департаменту, і міської адміністрації, і наших комунальних 
підприємств у частині виконання 

 
   
  <---   16 Мая  15 ч 41 м 56 с  ----   Другий   ---> 
   
будь-яких ремонтних робіт на цьому мосту не виконуються. І не 

виконуються по тій причині, що у відповідності з рішенням Кабінету 
Міністрів у 2003 році під час будівництва цього мостового переходу, до 
складу якого входить також і дорога, починаючи з лівобережного з'їзду і 
закінчуючи площею, привокзальною площею в Дарниці, визнано... 
замовником на будівництво Південно-Західну залізницю.  

Кошти для будівництва цього мостового переходу і будівництва дороги 
виділяються із державного бюджету. Кілька буквально ракурсів у минуле. 
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Значить, будівництво розпочато у 2008 році і згідно із програмою і планами 
воно було повинно закінчитися в 2012 році.  

Значить, дійсно до 2012 року (іще раз повторюю!) замовником 
виступала Південно-Західна залізниця. Були виконані певні роботи. 
Виконана ця дорога, як її назвав, від лівого... лівих з'їздів і до площі 
Привокзальної в Дарниці, яка на сьогоднішній день недобудована. Стан 
дороги знаходиться, в нижньому слої покладено асфальтобетонне 
покриття. Немає освітлення, немає лівньовки, немає тротуарної частини. 
Так і не завершено будівництво самої мостової ... (нерозбірливо) частини. 
Не завершено до кінця.  

По правій стороні зроблені з'їзди, з'їзди і зроблена залізнична частина. 
Що стосується автомобільної частини, на сьогоднішній день вона не 
виконана. І, таким чином, у зв'язку з тим, що не було відповідного 
державного фінансування, починаючи з 2000, там, 12-го і 13-го років, 
практично жодні роботи на цих об'єктах не виконувались.  

Іще раз повторюю, оскільки замовником на будівництво виступає 
Південно-Західна залізниця, міська влада не має ніяких ні повноважень, ні 
права працювати в цій частині.  

З метою завершення будівництва декілька разів міська влада 
зверталася і, починаючи, до Кабінету Міністрів, і зверталася до 
Міністерства транспортної інфраструктури, і безпосередньо до нашої 
Південно-Західної залізниці з проханням завершити будівництво цього 
об'єкта і передати на баланс міста з подальшою його експлуатацією і 
обслуговуванням. 

На жаль, особливих успіхів у цьому немає. Було декілька варіантів, 
розглядалося. І було доручення відповідне і Кабінету Міністрів. Одне було 
вже. Ми дуже, дуже плотно підійшли до його виконання. Зокрема, було, 
приймалось, різні приймались варіанти. Один із варіантів - це те, що навіть 
залізниця бере кредит, добудовує цей об'єкт, а потім передає місту 

 
   
  <---   16 Мая  15 ч 44 м 56 с  ----   Другий   ---> 
   
Києву об'єкт спільно з тим кредитом, який вони, це буде борг міста, 

який вони взяли для його завершення. Була навіть така версія, 
розглядалась, і розглядалась вже на рівні ...(нерозбірливо), Міністерства 
економіки і Міністерства фінансів, але в останній, так сказати, момент, 
коли майже вже підходили до підпису договору, Міністерство транспорту 
не погодилося на це.  

Значить, буквально в минулому році знову ми повернулися до теми 
завершення будівництва цієї споруди, оскільки вже протягом, скажімо, 
п'яти, вже шести років частково використовується і сам міст, і сама дорога. 
І за цей період у зв'язку з тим, що по ньому рухаються автомобілі, ніякі 
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роботи не виконуються. Ніякі роботи, пов'язані з тим, щоб його 
утримувати, трохи підправляти, якщо якась проблема, не виконуються. 
Деякі вже участки і самого мостового переходу, і самої дороги починали 
розрушатися.  

Тому ми в черговий раз звернулися до Прем'єр-міністра за підписом 
Віталія Володимировича Кличка, звернулися до Прем'єр-міністра 
Гройсмана Володимира Борисовича з проханням надати доручення і 
включити в бюджет, державний бюджет кошти і завершити будівництво 
цього мостового переходу. На жаль, знову протягом півроку ведуться і 
перемовини, і проводилась певна робота.  

І останнє, що Міністерство транспорту, на жаль, не маючи 
фінансування, знову відклонило  ту пропозицію, щоб вони добудували цю 
споруду і передали, і передали на баланс міста Києва.  

Значить, у зв'язку з тим, що зрозуміло стало, що Міністерство 
транспорту не, або транспортної інфраструктури називається, не має 
жодного бажання завершати цю роботу. На чергових нарадах і зустрічах на 
рівні міністра і міського голови в кінці-кінців було прийнято рішення, що 
ми приймаємо цей об'єкт на баланс міста Києва. Звичайно, з відповід... з 
дотриманням усіх законодавчих актів і постанов Кабміну, і рішень сесії 
Київради і таке інше. Є певна процедура. І після цього, як буде передано на 
баланс недобудову, значить, місто Київ завершить будівництво цього 
об'єкта, введемо в експлуатацію і будемо його використовувати.  

Я хотів би сказати, що цей об'єкт дуже і дуже потрібний місту Києву. 
Тому що, ви знаєте, наскільки складна сьогодні ситуація переїзду з лівого 
берега на правий і, навпаки, з правого на лівий.  

Тому приділяється дуже активна увага. Більше того, як ми буквально 
тижні два тому назад доповідали про план, так сказати, які перспективи, 
найближчі перспективи. Найближчі перспективи - капітальний ремонт 
заплановано на міст Метро і реконструкцію. Або знов ж таки 

 
   
  <---   16 Мая  15 ч 47 м 56 с  ----   Другий   ---> 
   
капітальний ремонт буде здійснюватися на мосту Патона. Тому, якщо 

ми закриємо по черзі один, а потім другий міст, а при цьому ще не буде 
працювати і Дарницький міст, або, як його в народі називають, міст Кірпи, 
тоді місто Київ повністю заблокується і буде транспортний колапс.  

Виходячи з цього, я так бачу, питання розглядається в вигляді 
інформації для депутатів. Я просив би, що, я думаю, найближчим часом 
будуть уже підготовлені документи і будемо попередньо опрацьовувати на 
комісіях депутатських, а потім із винесенням у сесійну залу будемо мати 
прохання до вас підтримати таку пропозицію. 

Така ситуація на сьогоднішній день. Якщо є питання, я хотів... 
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відповісти. Єдине, що я, наперед трохи забігаючи, хотів би сказати, що, 
коли, по-перше, проводили експертизу, початкова вартість була там порядка 
7 млрд. Для того, щоб завершити цю будову, нам где-то порядка, потрібно, 
по-перше, зробити коригування проекту. Деякі носять, там, порядка 45 
млн. грн. І для завершення за попередніми нашими підрахунками. 
Попередньо для того, щоби завершити роботи, десь потрібні кошти в 
розмірі 2 млрд. 200 - 2 млрд. 300 млн. 

От така інформація. Якщо ... 
Прокопів В.В.: Дякую, Іван Федорович!  
В принципі достатньо доступно. Але ряд депутатів записалися до 

обговорення. Ми інформацію на пленарних засіданнях обговорюємо, але я 
би просив вас бути в діалозі з депутатами і дати їм можливість отримати 
відповіді на ті питання, які вас хвилюють. 

Депутатам нагадаю, що депутатський корпус керівниками 
департаментів приймається без... позачергово. І маєте можливість отримати 
відповідь на будь-яке питання. 

Дякую, Іван Федорович! 
Прокопів В.В.: Колеги! Повертаємось до роботи над порядком денним.  
Наступне питання, яке ми не встигли розглянути, але мали доповідь по 

ньому, це "Про викуп нерухомого майна на вулиці Єлизавети Чавдар, 11-а в 
Дарницькому районі міста Києва" за поданням Ігоря Мірошниченка. Він 
доповідь нам зробив.  

Я ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу...  
Ставлю на голосування. Прошу визначатись! 
З зали: Почекайте! 
Прокопів В.В.: Скасуйте процедуру голосування! 
Колеги! Є пропози...  
З зали: (Нічого не чути).  
Прокопів В.В.: Вже перенесемо і тоді виступлять 30-го. 
Колеги! Є, є суб'єкт подання, просить перенести це питання на 

наступне пленарне засідання з об'єктивних причин.  
Прошу підтримати! 
Ставимо на голосування питання щодо перенесення цього проекту 

рішення на... 
Друге ми включимо автоматично 
 
 
   
  <---   16 Мая  15 ч 50 м 56 с  ----   Седьмой   ---> 
   
на 30 травня. Прошу підтримати таку пропозицію! 
Голосування: 
За - 69, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
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Ігор Мірошниченко, будь ласка! 
Мірошниченко І.М.: Шановні колеги! 
Прокопів В.В.: Ігор Мірошниченко, будь ласка! "Свобода" традиційно 

поламала мікрофон? 
Будь ласка, пане Ігоре! Я жартую. Будь ласка! 
Мірошниченко І.М.: Шановні колеги! Я вирішив, що нам не варто 

провалювати цей проект, повірте, тому що громада чекає позитивного 
вирішення і позитивного сигналу від нашого депутатського корпусу. 

Я впевнений, що ми маємо знайти порозуміння і підтримати цей 
проект рішення. Тому давайте, я готовий проводити консультації, готовий 
зустрічатися, в тому числі і з власником, тільки щоб ви це підтримали. Але 
зараз, Володимире Володимировичу, я хочу попросити все ж таки, щоб ви 
надали слово жінці, тому що тут громада дуже давно сидить, більше ніж 
півдня вони витратили часу, щоб вони просто пояснили ситуацію зі своєї 
позиції. 

Я думаю, ми як депутати Київради маємо все ж таки іноді 
прислухатися до громади в цій сесійній залі. Тому прошу надати слово... 

Прокопів В.В.: Пане Ігорю, я з усією повагою, але дуже прошу вас 
увійти в ситуацію! Ми ніколи не відмовляємо людям у слові, але в нас 
зараз цих питань уже немає в порядку денному, вони перенесені на 30-е 
число. У нас немає зауважень і в мене особисто немає зауважень до цих 
проектів рішень. Я, як ви бачили, голосував за них.  

Я маю зауваження до дисципліни депутатського корпусу, в тому числі і 
до вашої фракції, пане Ігор! У нас ці питання були б проголосовані 
позитивно, якби була в залі більша кількість депутатів. Зробити поіменне 
голосування, щоб було зрозуміло, хто є, кого немає? Я не буду цього 
робити. Я дуже сподіваюсь, що ми виправимось до 30 травня.  

Працюємо далі, колеги! 
Наступний проект рішення, "Про внесення змін до рішення Київської 

міської ради від 1 червня 2000 року "Про встановлення звання "Почесний 
громадянин міста Києва" та заохочувальних відзнак Київського міського 
голови".  

Запрошую до трибуни керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного. 
Прошу вашої доповіді з цього проекту рішення і там одразу ще три, які 
стосуються цього ж питання! 

  
 
   
  <---   16 Мая  15 ч 53 м 56 с  ----   Перший   ---> 
   
Загуменний Д.М.: Шановний головуючий, шановні депутати! Вашій 

увазі пропонується проект рішення "Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 1 червня 2000 року "Про встановлення звання 
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"Почесний громадянин міста Києва" та заохочувальних відзнак Київського 
міського голови".  

Хотів би наголосити, що даний проект рішення спрямований на 
вдосконалення порядку, вдосконалення порядку присвоєння звання 
"Почесний громадянин міста Києва", нагороджувальних відзнак Київського 
міського голови, затвердження форми документів, які додаються до 
подання про нагородження заохочувальними відзнаками Київського 
міського голови, затвердження описів та ескізів, а саме: осучаснення їх, 
визначення атрибутів до них, розмежування заслуг осіб, які 
представляються до нагороджування заохочувальними відзнаками 
Київського міського голови, підвищення статусу цих заохочувальних 
відзнак шляхом можливості встановлення грошової компенсації, грошової 
винагороди. Не компенсації, а нагороди. 

Хотів би наголосити, що даний проект рішення комплексно 
доопрацьований, уніфікує всі нагороди, створює можливість чіткої градації 
різних нагород, чіткого механізму їх вручення, дат та, звичайно, самого 
змісту цих нагород.  

Наприклад, для прикладу, що ми змінюємо. От у нас кожна нагорода 
має різний свій вигляд. Ми хочемо це уніфікувати. Тому це технічний 
проект рішення, який, з однієї сторони, дає можливість нам зробити їх 
більш так естетичними, з другими, враховуючи певного роду нюанси під 
час підготовки нагород... Якщо... Да... 

Тому прошу підтримати. Ми отримали позитивні висновки комісії. 
Прошу підтримати! 

Прокопів В.В.: Зрозуміло, пане Дмитро! Дякуємо вам! 
Олег Макаров! Володимира Ялового прошу підготуватись.  
Макаров О.А.: У мене питання щодо порядку проходження цього 

проекту. От він був поданий 14 березня 19-го року. На розгляд комісії 
дається 35 днів. За моїми даними, комісія, там, розглянула, ну, мала 
розглянути за 35 днів. Це у нас 20 квітня виходить. Потім якийсь час 
дається на передачу управлінню правового забезпечення, ще 14 днів, але 
таке питання можна було б розглянути і швидше. Зараз ми бачимо, що 
управління правового забезпечення поставило свій підпис тільки вчора, чи 
сьогодні. І от зараз тільки принесли такий тепленький цей документ. 

Скажіть мені, будь ласка, на якому етапі, хто затягував прийняття цього 
документа і чому зараз ми повинні приймати це невідкладно? Я завжди 
такі документи читаю. 

 
   
  <---   16 Мая  15 ч 56 м 56 с  ----   Седьмой   ---> 
   
Зараз мені принесли. Можливості порівняти старий порядок і новий, 

це досить великий документ, і порівняти, які зміни, юридичні, які там 
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наслідки цих всіх змін, немає можливості. Хто в цьому винен, хто буде 
покараний, як можна голосувати за документ, який депутати не читали? 
Жодний з депутатів не читав цей документ, крім профільних комісій, бо не 
було можливості, він не стояв в порядку денному. 

До речі, Президія в нас була якого числа? 11-го? за 10 днів... 
Прокопів В.В.: За 10 днів до сесії... 
Макаров О.А.: За 10 днів, да? 7-го, здається. Ми могли б на Президію 

поставити це питання, підготуватися. Для чого ставити такі важливі 
питання, як ви вважаєте, невідкладними і роздавати їх прямо всередині 
пленарного засідання після затвердження порядку денного? 

Загуменний Д.М.: Комісія з питань місцевого самоврядування 
розглянула, якщо я не помиляюсь, на минулій неділі це рішення, на 
минулому тижні. Да, після цього, після того, як він був, отримав 
позитивний висновок комісії на минулому тижні, він нами був внесений і 
доопрацьований. В чому полягає нагальність даного проекту рішення? В 
необхідності в подальшому підготовки міської цільової програми по 
нагородах, яка є більш комплексна, враховує фінансові складові. І тому з 
метою непорушення термінів у подальшому ми попросили цей проект 
рішення розглянути в порядку невідкладності. 

Хотів би наголосити, що даний проект рішення, він є технічний. Я 
розумію, що ви однозначно повинні з ним ознайомитись, але він лише 
уніфікує форму подачі цих документів та суть нагород, тому що 
стилістичне їх... і стилістичний їх вигляд. Тому жодних кардинальних змін 
ми в нього не вносили, тому що він працює, і в цьому в нас немає 
необхідності. 

Прокопів В.В.: Усе зрозуміло. Дякуємо! 
Володимир Яловий! 
Яловий В.Б.: Шановні колеги! Ну, авторитет міської влади, крім 

прийняття відповідних рішень по життю міста, він ще складається з 
...(нерозбірливо) частини? З моральних засад відмічання тих людей, які 
працюють в місті. 

Я хотів би сказати, що рішення дуже важливе, його треба приймати. 
Але я хотів би звернути увагу ще на один фактор. От рік назад, ну, 
Поліщук, ви знаєте, почесний громадянин міста Києва, да, от, будучи в 
Харкові, звернув увагу на те, що там ефективно діє дорадчий орган при 
міському голові Кернесі, в який входять всі почесні громадяни міста. І цей 
орган кожен місяць засідає, кожен місяць один раз засідає разом з 
Кернесом.  

 
 
    <---   16 Мая  15 ч 59 м 56 с  ----   Другий   ---> 
   
І з'являються протоколи, відповідні доручення міського голови по 



74 

виправленню тих чи інших питань. На це зверталась увага до вашого 
попередника Бондаренка. На це зверталися до міського голови. І я хотів би, 
щоб ви теж приділили цьому увагу. І, крім того, положення, яке ви готуєте, 
подумали ще й над цими питаннями. Бо це все-таки авторитет нашої 
міської влади.  

Дякую! 
Прокопів В.В.: Прошу взяти до уваги прохання Володимира Ялового. 

Вважаю його слушним.  
Будь ласка, Володимир Бондаренко! 
Бондаренко В.Д.: Дякую! Володимир Бондаренко, "Батьківщина". 
Володимир Борисович привів приклад Поліщука Миколи Єфремовича. 

Це видатний хірург, нейрохірург, який дійсно живими залишив сотні і 
тисячі людей, дякуючи своїм умілим хірургічним операціям.  

І біля нього там сформувалась група людей, також почесних громадян 
міста Києва, які просять трошки урезонити деякі нюанси, або унормувати 
деякі нюанси. І цей документ цьому служить.  

Тому, шановні друзі, немає тут нічого страшного. Кращий досвід і 
Харкова, і інших міст свідчить про те, що треба цими людьми, а вони, як 
правило, дуже заслужені і багато зробили для Києва, не просто 
опікуватися, а допомагати їм трошки вижити в наших нелегких умовах.  

Тому прошу підтримати, шановні друзі! 
Прокопів В.В.: Дякую! 
Колеги, ставлю на голосування з рекомендаціями управління правового 

забезпечення. 
Голосування: 
За - 74, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Шановні колеги! Також хочу звернути вашу увагу, що ми з вами 

ставили на голосування і кілька голосів не вистачило щодо внесення до 
порядку денного питання "Про присвоєння Шилюку Петру Степановичу 
звання "Почесний громадянин міста Києва".  

Я з вашого дозволу ще раз поставлю його на голосування. Можливо, 
знайде підтримку в депутатського корпусу.  

Ставлю на голосування питання щодо включення зазначеного проекту 
рішення до порядку денного.  

Прошу визначатись! 
Голосування: 
За - 51, проти - 0, утр. - 7. Рішення не прийнято. 
Працюємо по тих питаннях, яким вистачило голосів, а саме: "Про 

присвоєння звання "Почесний громадянин міста Києва" Кравчуку Леоніду 
Макаровичу". 

Колеги, чи цей проект рішення потребує доповіді і обговорення?  
Ніхто не наполягає?  
Я ставлю на голосування. Прошу визначатись! 
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  <---   16 Мая  16 ч 02 м 56 с  ----   Перший   ---> 
   
Голосування: 
За - 56, проти - 0, утр. - 0. Рішення не прийнято. 
Покажіть по фракціях, будь ласка! 
Я думаю, ми повернемось до цього питання і розглянемо його ще раз. 
Є наступний проект рішення, "Про присвоєння Комісаренку Сергію 

Володимировичу (у проекті рішення Васильовичу) звання "Почесний 
громадянин міста Києва".  

Чи цей проект рішення потребує доповіді й обговорення? Потребує? 
Будь ласка, Дмитро Загуменний доповідає? Будь ласка! 
Загуменний Д.М.: Так. Я хотів би сказати, що не виконавчий орган 

являється суб'єктом подання даного проекту рішення, є депутатська 
комісія, яка подала. Але я знаю цю ситуацію, якщо депутати не 
заперечують, головуючий, я готовий доповісти по цьому питанню. Немає 
заперечень. 

Прокопів В.В.: Будь ласка! 
Загуменний Д.М.: Шановні депутати! Вашій увазі пропонується проект 

рішення "Про присвоєння Комісаренку Сергію Васильовичу звання 
"Почесний громадянин міста Києва".  

Комісаренко Сергій Васильович, 43-го року народження, директор 
Інституту біохімії імені Палладіна Національної академії наук, дійсний 
член Національної академії наук, дійсний член Національної академії 
медичних наук, доктор біологічний наук, професор, державний і 
громадських діяч. 

Представлення Комісаренка Сергія Васильовича відбувається за 
клопотанням Інституту біохімії Палладіна Національної академії наук, за 
підтримки Національної академії мистецтв, Національної спілки 
письменників України, Міжнародного благодійного фонду національної 
пам'яті України.  

Хотів би наголосити, що Комісаренко є засновником молекулярної 
імунології в Україні та автором понад 400 наукових праць.  

Під керівництвом Комісаренка у 86-му році проведено унікальне 
дослідження імунітету в людини, яка працювала відразу після аварії на 
Чорнобильській АЕС.  

У 90-х роках Комісаренко був Віце-прем'єр-міністром України з 
гуманітарних питань, головою низки урядових комітетів та комісій, 
надзвичайним уповноваженим послом України в Сполученому Королівстві 
Великобританії, Північній Ірландії та за сумісництвом в Ірландії. 

За активної участі Комісаренка були розроблені перші гуманітарні 
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закони в Україні.  
Тому, шановні депутати, враховуючи позитивні висновки комісії, 

пропонується підтримати даний проект рішення та присвоїти звання 
"Почесний громадянин міста Києва" Комісаренку Сергію Васильовичу. 

Дякую! Якщо є запитання, готовий відповісти. 
Прокопів В.В.: Ставлю на голосування зазначений проект рішення. 

Прошу визначатись! 
 
 
   
  <---   16 Мая  16 ч 05 м 56 с  ----   Седьмой   ---> 
   
Голосування: 
За - 79, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Якщо я не помиляюсь, то в нас усе з паном Загуменним. Прошу? 
Колеги, є пропозиція, оскільки в нас уже доповідач за трибуною, у нас 

в порядку денному є ще питання, які він доповідає. Мені здається, що ми їх 
досить швидко пройдемо.  

Це пункт 4-й, "Про присвоєння звання "Почесний громадянин 
України" (у порядку денному - "Почесний громадянин міста Києва"), а 
також три проекти рішень, які стосуються порушення перед Головою 
Верховної Ради України клопотання про нагородження Грамотою 
Верховної Ради України. 

Є пропозиція змінити черговість і розглянути зараз ці чотири проекти 
рішень. Я думаю, це буде дуже швидко. 

Ставлю на голосування цю пропозицію щодо зміни черговості. Прошу 
визначатися! 

Голосування: 
За - 70, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Дякую, колеги! 
Пункт 4-й,  "Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста 

Києва" Літвіновій".  
Чи цей проект рішення потребує доповіді і обговорення, чи хтось 

наполягає? Ніхто не наполягає. 
Ставлю на голосування. Прошу визначатись! 
Голосування: 
За - 74, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Колеги, "Про порушення перед Головою Верховної Ради України 

клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради України 
трудового колективу Акціонерного товариства «Київський науково-
дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект». 

Чи цей проект рішення потребує доповіді і обговорення? Ніхто не 
наполягає. 
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Ставлю на голосування. Визначаємось! За "Енергопроект"! 
Голосування: 
За - 75, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
6-й пункт, "Про порушення перед Головою Верховної Ради України 

клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради України 
Швецової Олени Валентинівни". 

Чи цей проект рішення потребує доповіді і обговорення? Ніхто не 
наполягає. Наполягає? Ми будемо голосувати з правками профільної 
комісії. 

Вікторія Муха, будь ласка! 
Муха В.В.: Дякую! Дякую дуже, шановні колеги! Я дуже прошу 

підтримати цей проект рішення і наступний. 
 
   
  <---   16 Мая  16 ч 08 м 56 с  ----   Другий   ---> 
   
Це наші викладачі Київської муніципальної академії імені Глієра. 
Ми з вами приймали рішення. Раніше називався Київський інститут 

музики імені Глієра. А нами з вами перейменовано даний навчальний 
заклад. І я прошу внести редакційну правку. Голосувати з правкою. В 
проекті рішення по тексту: Київського... замість "інституту" - 
"муніципальної академії".  

Дякую! 
Прокопів В.В.: Дякую!  
Колеги, якщо ніхто не заперечує, будемо вважати, що ця правка є 

редакційною. І ставимо на голосування проект рішення в цілому з 
редакційною правкою Вікторії Мухи. 

Прошу визначатись! 
Голосування: 
За - 80, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
І сьомий проект рішення, 7-й пункт порядку денного, проект рішення 

"Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотання про 
нагородження Грамотою Верховної Ради України Коваль Тамари 
Омелянівни".  

Я підозрюю, що з такою самою редакційною правкою, яка стосується 
назви даного підприємства.  

Ставимо на голосування в цілому з редакційною правкою, яку озвучила 
Вікторія Муха до попереднього проекту рішення. 

Прошу визначатись! 
Голосування: 
За - 79, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Пане Загуменний, ми вам дякуємо! 
І працюємо далі. Наступний в нас проект рішення "Про внесення змін 
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до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 18-20 
роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 7-го 
року". 

Колеги, зважаючи на те, що цей проект рішення є технічним, чи є 
необхідність у доповіді і  обговоренні? Чи хтось наполягає? 

Ніхто не наполягає, колеги?  
Ставлю на голосування. Визначаємось! 
Голосуємо з правками профільної комісії. 
Голосування: 
За - 59, проти - 0, утр. - 13. Рішення не прийнято. 
Колеги! Це... я, я звертаюсь до всіх колег. Я, на жаль, не бачу всіх голів 

фракцій присутніх. Ми детально обговорювали цей проект рішення. Він 
збалансовує Програму і бюджет, носить технічний характер. Без нього 
неможливо виконувати в основному якраз ті речі, які стосуються звернень 
виборців. 

Я... можливо, не всі це зрозуміли. Дамо можливість коротко пояснити 
про це.  

 
   
  <---   16 Мая  16 ч 11 м 56 с  ----   Седьмой   ---> 
   
  
Я прошу вас проголосувати за повернення до розгляду зазначеного 

проекту рішення. Прошу визначатись! За повернення до розгляду цього 
проекту рішення! 

Голосування: 
За - 62, проти  - 0, утр. - 12. Рішення прийнято. 
Я прошу керівника департаменту пані Наталію Мельник доповісти з 

цього приводу! Дуже коротко! 
Мельник Н.О.: Доброго дня, шановні депутати! Це рішення технічне. 

Це пов'язано з тим, що коли голосували зміни до Програми і до бюджету, 
перше рішення було прийнято, це зміни до Програми.  

При голосуванні за бюджет були внесені правки. Але разом з тим, під 
час голосування не було поставлено внесення відповідних змін і до 
Програми соціально-економічного розвитку. 

Тому ці всі, це рішення, реалізація і прийняття цього рішення дасть 
можливість використати в повному обсязі всі бюджетні призначення, які 
вже проголосовані вами і підтримані в цьому залі ще 4-го квітня.  

Буду дуже вдячна за підтримку! 
Прокопів В.В.: Дякую! (Оплески). 
Наполягає хтось на обговоренні? Наполягає? 
Кутняк, будь ласка! 
Кутняк С.В.: Щодо відповідних коригувань Програми, я вам так 
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зазначу. Знаєте, шановний доповідач, чим менше було  таких би коригувань 
з голосу на суму 400-500 млн., наприклад, як у нас було коригування з 
голосу бюджету на 19-й рік, то з голосу наголосували правок на 500 млн. 
Зрозуміло, що цифри не будуть сходитись, зрозуміло, що треба тепер 
підганяти!  

Так ви краще тоді готуйте такі базові документи, щоб у залі не було 
правок на сотні мільйонів з голосу, щоб депутати чули, на голос 
сприймали, а, вибачте, це півмільярда отам з голосу наголосовується. А 
потім щоб вони виходили до трибуни і казали, це ж просте, технічне 
рішення! 

Тоді краще готуйте документи, щоб бюджети були дійсно збалансовані 
і не було по вісім, сім коригувань за рік. Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую за ваше зауваження, пане Святославе! 
Ставлю на голосування зазначений проект рішення. Колеги, прошу 

визначатись, по суті! Правки були? З правками профільної комісії 
голосуємо! 

Голосування: 
За - 58, проти  - 0, утр. - 16. Рішення не прийнято. 
Працюємо далі, колеги! 
Наступний проект рішення також вносив Андрій Странніков, про 

збільшення розміру статутного капіталу деяких комунальних підприємств. 
Андрій Миколайович, прошу вашої доповіді! З місця зручніше? Будь 

ласка, прошу до трибуни! 
Странніков А.М.: Шановні колеги! Ну, я насамперед хотів би просити 

потім ще раз повернутися все ж таки до голосування за зміни до Програми 
соцекономрозвитку. І якраз те, що зауважив Святослав 

  <---   16 Мая  16 ч 14 м 56 с  ----   Перший   ---> 
   
Кутняк сьогодні, якраз тут справді, мабуть, один із тих не частих 

випадків, коли я можу з ним погодитись.  
Але я хотів би сказати, що під час голосування за бюджет з голосу 

вносили абсолютно всі фракції, в тому числі, і ваша. 
Таким чином розбалансувавши бюджет і Програму, маємо на 

сьогоднішній момент той документ, який виконувати дуже складно.  
Це з приводу попереднього проекту рішення. Я просив би справді до 

нього повернутись. І дуже добре, що сьогодні ми, я сподіваюсь, приймемо 
Бюджетний регламент, який унеможливить такі внесення з голосу різного 
роду правок. 

Тепер з приводу даного проекту рішення, "Про збільшення розміру 
статутного капіталу комунальних підприємств". 

У зв'язку з тим, що в Печерському, Солом'янському і Голосіївському 
районах є три проекти-переможці громадського бюджету, а саме: у 
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Голосіївському районі - проект "Реконструкція приміщення Голосіївського 
відділу РАЦСу, тобто ЗАГСу столиці", у Печерському районі - "Сучасний 
сервіс у 6-й Київській державній нотаріальній конторі" та у 
Солом'янському районі - "Центр денного перебування та навчання 
професій для молоді з інвалідністю "Горнятко доброти".  

Ці проекти отримали відповідне схвалення громади міста, вони стали 
проектами-переможцями. Під них є фінансування в бюджеті міста, але їх 
по-іншому неможливо реалізувати, оскільки це стосується ремонту 
державних органів.  

Що зараз єдиний момент, який дозволить реалізувати ці проекти, це 
справді поповнення статутних капіталів на відповідні суми трьох 
комунальних підприємств трьох районів і трьох керуючих компаній з 
обслуговування житлового фонду. 

Тому вчора на Погоджувальній раді це питання широко 
обговорювалось і отримало свою підтримку, тому просив би зараз так само 
його схвалити своїм голосуванням. 

Дякую! 
Прокопів В.В.: Дякую! 
Вадим Васильчук, будь ласка! 
Васильчук В.В.: Вадим Васильчук, "Київська команда". 
Андрій Миколайович, а підкажіть, будь ласка, громадський бюджет 

минулого року, як я розумію, проводився, відповідно після цього... ну, 
голосування. Відповідно у нас був бюджет, ми ухвалювали взимку, потім 
ми його коригували вже двічі і це ми зараз третій раз тільки згадали про те, 
що ми маємо фінансувати. Секунду! Якщо... Це раз.  

І друге, якщо можна просто, щоб ми почули, на яку суму коригується, 
бо ви ні разу не озвучили, щоб знати предмет розмови. Навіть, якщо вона 
невелика, щоб просто всі знали, громада. 

Дякую! 
Странніков А.М.: Відповідаю. Це не бюджетне рішення, це не 

коригування бюджету, ці кошти в бюджеті вже закладені при нашому 
голосуванні за бюджет 2019 року, це просто форма їхньої реалізації.  

З зали: (Нічого не чути). 
Странніков А.М.: Абсолютно вірно, це механізм реалізації тих коштів, 

які вже є.  
Це поповнення статутних капіталів трьох компаній на такі суми: 

Голосіївського району, 
 
   
  <---   16 Мая  16 ч 17 м 56 с  ----   Другий   ---> 
   
керуючій компанії з обслуговування житлового фонду - мільйон 219 

тис. 629 грн. Ось вони є тут всі в проекті рішення. Керуючій компанії 
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житлового фонду Печерського району - 952 тис. І керуючій компанії з 
обслуговування житлового фонду Солом'янського району на 1 млн. 395 тис. 
241 грн. 

Прокопів В.В.: Колеги! Громадський бюджет - це важливо! Прошу 
порядку! 

Ставимо на голосування. Визначаємось! 
Голосуємо по суті проект рішення, який доповідав Странніков. 
Голосування: 
За - 78, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Голосу... Зараз розглядаємо проект рішення "Про укладання договорів 

міни квартир (житлових приміщень) з фізичними особами".  
Доповідає Денисенко Володимир Миколайович. 
Запрошую пана Денисенка до доповіді. 
Чи немає необхідності в доповіді і обговоренні, колеги? 
Наполягає хтось? 
Будь ласка, пане Денисенко! Я прошу короткої доповіді по суті. 
Денисенко В.М.: Шановний Володимир Володимирович! Шановні 

депутати! Необхідність прийняття цього рішення викликана тим, що в 
будинку 70 на проспекті Голосіївському, корпус 2, який внаслідок 
надзвичайної ситуації став непридатним для проживання, люди були 
виселені в аварійному, терміновому порядку. Пізніше за рахунок 
резервного фонду придбані квартири для надання цим мешканцям.  

Надання квартир можливо шляхом укладання договорів міни, оскільки 
в цьому непридатному для проживання будинку є їхня власність.  

Всього підлягає відселенню 21 сім'я. На сього... в сьогоднішньому 
проекті рішення вам пропонується включити 8 сімей. Це квартири, які вже 
збудовані і зареєстровані за територіальною громадою міста Києва як 
комунальна власність.  

Передбачається, що надання буде укладено за підписанням договору 
міни. У 15-му році рішенням Київради було доручено міському, Київському 
міському голові були надані доручення видавати довіреності працівникам 
департаменту для укладання цих договорів.  

Просив би підтримати цей проект рішення! 
Прокопів В.В.: Дякую, Володимир Миколайович!  
Поясніть мені. Я правильно розумію, що в результаті цього рішення 

люди зараз проживають в квартирах, 
   <---   16 Мая  16 ч 20 м 56 с   ----  Седьмой  ----> 
   
власність на які має Київська міська рада. Натомість їх власність 

знаходиться в будинку, який постраждав. У результаті цього рішення люди 
отримають  право власності на ті квартири, в яких вони зараз проживають. 
Ми ж у свою чергу отримаємо власність на будинок постраждалих. 
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Правильно? 
Денисенко В.М.: Вони ще не проживають у цих квартирах. Проживати 

вони будуть мати можливість після укладання договорів міни. 
Прокопів В.В.: Зрозуміла ваша відповідь. 
Святослав Кутняк, будь ласка! 
Кутняк С.В.: Я хотів би почути відповідь ще раз. 21 сім'я постраждала, 

а тут тільки 8. Де інші сім'ї і чи будуть такі в майбутньому договори міни 
пропонуватися? А наступний момент, це взагалі стратегічний повинен бути 
підхід до міста Києва!  

Я отримав виписку від "Київміськбуду", від "Спецжитлофонду" - 
скільки вони побудували житла за останні три роки. Так щоб ви розуміли, 
там одна комерція, копійки квадратних метрів просто віддаються під 
соціальне житло, або такий резервний фонд, який у нас повинен бути. Тому 
що це питання, вибачте, дійсно сталася трагедія, був вибух у будинку. Але, 
грубо кажучи, чи багато в нас аварійних будинків, які потребують такої 
самої ситуації і відселення? Так, багато! У нас старий житловий фонд, у 
нас ціла там стара Дарниця, Нивки, Сирець, будинки, які не придатні вже є 
для сьогоднішнього дня для життя. І треба також шукати механізми 
пошуку таких квартир, щоб також виходити до людей і пропонувати 
договір міни. Тому що, на жаль, виконавчий орган зараз зреагував тільки 
тоді, коли сталася вже дійсно трагедія. Це повинна бути планова робота і 
такі проекти рішень потрібно ...(відключений мікрофон). 

Прокопів В.В.: Дякую! 
Володимир Миколайович, прошу дати відповідь! Пропонується тільки 

вісім. Де решта з 21-ї? 
Денисенко В.М.: Доповідаю. 21 сім'я, дві сім'ї не надали згоду на 

придбання для них квартир, ще в роздумах перебувають. Три сім'ї 
проживають в неприватизованих квартирах, тому квартири для них 
передані Голосіївській адміністрації і вони отримають ордери на нові 
квартири. Залишається 16 квартир. Вісім квартир сьогодні пропонується 
вашій увазі і вісім квартир ще знаходиться в стадії будівництва, і після 
їхнього завершення буде внесено проект рішення про... 

Прокопів В.В.: Дякую! Ваша відповідь була вичерпна. 
Колеги, я ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу 

вас визначатися по суті. Правки? 
Голосування: 
За - 82, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Володимире Миколайовичу, я вам дякую! 
Колеги, наразі ми завершили розгляд всіх питань, які були внесені в 

порядку невідкладності. 
До Програми соцекономрозвитку вернемося через кілька хвилин. 
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  <---   16 Мая  16 ч 23 м 56 с  ----   Другий   ---> 
   
 
Зараз розглядаємо ті питання, які, ми з вами змінили черговість і 

перенесли на початок. Звертаю вашу увагу для зручності. Це пункт 13. Він 
буде розглянутий. І 1-й пункт. 12-й в другу чергу.  І пункт 2-й в третю 
чергу.  

Отже, пункт 13-й порядку денного, "Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 7 липня 16-го року "Про Регламент Київської 
міської ради".  

Колеги! Практично рік, а, можливо, і більше ми працювали над цим 
документом. Були задіяні представники всіх фракцій. Зважаючи на цю 
інформацію, чи є необхідність у доповіді і обговоренні? 

Ніхто не наполягає?  
Дякую вам за розуміння! Ставлю на голосування і прошу визначатись! 
Голосуємо по суті. 
Голосування: 
За - 85, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
(Оплески). 
Прокопів В.В.: Я вітаю всіх розробників цього проекту рішення.  
Далі розглядаємо пункт 12 "Про внесення змін до рішення Київської 

міської ради "Про встановлення місцевих податків і зборів". 
Ігор... Ігор Опадчий.  
Колеги! Ще ми розглянемо 3-ім пунктом пункт 2-й і після цього я дам 

можливість проголосувати зміну черговості.  
Ігор Опадчий. І прошу коротко доповідь. 
Опадчий І.М.: Шановні друзі! Ми з вами прийняли рішення про 

внесення змін до рішення Київради "Про встановлення місцевих податків і 
зборів". І, зокрема, цим рішенням передбачили зміну в пункт 5.3. І коли ми 
приймали це рішення, ми встановили і податок на землю для всіх 
користувачів земельними ділянками в розмірі 3% від нормативної грошової 
оцінки. І формально це рішення стосується всіх житлових будинків, 
багатоквартирних будинків, ОСББ, ЖБК, тобто, де в нас живуть наші 
мешканці, наші виборці. І фактично на сьогоднішній день, ви знаєте, що не 
було прийнято положення Кабінету Міністрів, яке би врегулювало питання 
передачі цієї землі у власність або в постійне користування ЖБК, ОСББ. 
Таким чином, ми на сьогоднішній день створюємо соціальну напругу цим 
рішенням, яке на сьогоднішній день є чинним.  

Тому прохання до зали підтримати рішення і внормувати, врегулювати 
цю ситуацію саме внесенням зміни до цієї статті. Із якої викреслити, так 
скажімо, житлові будинки з платників податків у розмірі 3% від 
нормативної грошової оцінки. 
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Дуже дякую! Дуже коротка доповідь. Прошу підтримати! 
 
   
  <---   16 Мая  16 ч 26 м 56 с  ----   Перший   ---> 
   
 
Прокопів В.В.: Сергій Паладій, будь ласка! 
Паладій С.В.: Дякую, Володимир Володимирович! Я прошу 

проголосувати дане питання за основу, а в цілому, після того, як, у мене є 
правка до цього рішення. 

Дякую, Володимир Володимирович! 
Прокопів В.В.: Ставлю на голос... Перепрошую! 
Леонід Антонєнко, прошу! 
Антонєнко Л.В.: Шановні колеги, я хотів би спитати, скільки ми 

сьогодні отримуємо від цього податку, чи плати від цих категорій 
платників? Це перше питання. 

А друге, я хотів би звернути увагу на те, що цей податок є основним 
податком, за рахунок якого живуть міста в Європі. 

Ми з вами, коли у відрядженні відвідуємо столиці європейські, то ми 
чуємо там, що забудовники не орендують земельні ділянки, вони їх 
купують під забудову. А після того, як створюється будинок, цей податок 
починають сплачувати власники квартир у багатоквартирних будинках. І 
цей податок є системою обра... (нерозбірливо) утворюючим і основним для 
утримання відповідної інфраструктури.  

Сьогодні, я так розумію, що забудовник у нас отримав земельну 
ділянку в оренду, збудував будинок за 5 років, що він сплатив у бюджет, то 
сплатив, а після цього надходження припиняються.  

І ви сьогодні кажете про те, що це наші виборці, наші мешканці. Скрізь 
у світі вони називаються "платники податків", які платять за утримання тієї 
інфраструктури міської, якою вони користуються. 

Управління правового забезпечення зазначає, що ви не надали жодних 
економічних розрахунків. І коли ми сьогодні будемо підтримувати цей 
проект рішення, ми навіть не розуміємо, про які суми йдеться.  

Тому я вас прошу надати відповідь на це запитання. 
Опадчий І.М.: Шановний депутат, я вам би хотів сказати, ви плутаєте, 

це зовсім інше питання. 
Справа йде про ті будинки, які вже введені в експлуатацію, ЖБК, 

ОСББ, де створені, де мешкають люди. Це не ті ділянки, на яких щось 
планується будувати.  

Фактично, ми, коли приймали це рішення, про встановлення... про 
внесення змін до рішення "Про встановлення місцевих податків і зборів", 
ми навіть тоді не наполягали і не хотіли, щоб ці будинки зараз платили 3% 
від нормативно-грошової оцінки. І ми розраховували, що за цей час буде 
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прийнято рішення Кабінету Міністрів, який передасть цю землю у 
власність ЖБК і ОСББ і вирішить це питання. Але ж, наразі це з вини, я не 
знаю, більше Кабінету Міністрів, на сьогоднішній день не розроблено це 
положення, воно не було прийнято відповідно до законодавства, яке діє на 
сьогодні. І таким чином люди залишились заручниками цієї ситуації, що, з 
одного боку, ЖБК і ОСББ не передана земля, з іншого боку, у нас на 
сьогоднішній день у відповідності до нашого положення вони мають 
сплачувати 3% як неоформлена земельна ділянка, бо ці 3% ми якраз і 
намагались стимулювати тих, хто має оформити земельну ділянку, для 
того, щоб вони мали, так 

 
   
  <---   16 Мая  16 ч 29 м 56 с  ----   Другий   ---> 
   
скажімо, економічні важелі для стимулювання оформити. А це вже 

люди, які живуть в своїх, вони побудовані, здані в експлуатацію. Це 
будинки, які на сьогоднішній день... 

Прокопів В.В.: Пане Ігоре, зрозуміло! Я думаю, вас почув колега.  
Святослав Кутняк! Валерія Гуманенка прошу підготуватись. 
Кутняк С.В.: Коментуючи попередні виступи, хотів би зауважити 

кілька тез. По-перше, дійсно це неприпустимо. І ми вважаємо. Це 
неодноразово розглядалося на нашій профільній комісії. Коли зараз будуть 
збиратися податки за землю простих багатоквартирних будинків.  

По-друге, ми вважаємо, що неприпустимо говорити, що всі мешканці є 
платники податків. Вибачте! В нас мешканці і так сплачують, крім 
податків, ще сплачують такий тариф на утримання будинку та 
прибудинкової території. Але, на жаль, ця прибудинкова територія на 
сьогоднішній день є невизначеною. В тому числі, зараз наша комісія 
напрацьовує проект рішення, який би це питання також би врегулював. 
Тому що прибудинкова територія - це найбільш ефемерна штука, яка є в нас 
в житлово-комунальному господарстві. З неї збираються кошти, про неї всі 
говорять, але вона не оформлена.  

Тому я вважав би, щоб мати моральне право говорити, щоб мешканці 
сплачували за ту земельну ділянку, треба щоб тоді всі земельні ділянки 
передати під управління дійсно багатоквартирних будинків. Щоб у них 
була визначена не тільки в міському кадастрі, а й в державному акті. 

Але дійсно це вже недопрацювання Кабінету Міністрів, який два-три 
роки, вибачте, недоопрацював ті механізми передачі земельної ділянки 
мешканцям. 

Тому вважаємо, що дану ініціативу треба обов'язково підтримувати, 
але паралельно ми, цей проект рішення також повинен стати каталізатором 
для того, щоб була кінцева мета, щоб кожний мешканець дійсно знав, де 
його прибудинкова територія. І щоб у нього під будинком вона була 
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оформлена вже рішенням сесії. 
Дякую! 
Прокопів В.В.: Дякую! 
Будь ласка, Валерій Гуманенко! 
Гуманенко В.Л.: Валерій Гуманенко, фракція "Батьківщина". 
Я теж хотів би прокоментувати попередній виступ Леоніда, колеги. 

Справа в тому, окрім ми звертаємо увагу і концентруємося на будинках 
ЖБК і ОСББ. Але я хочу звернути увагу, що 70 навіть, можливо, 80% 
будинків, вони так званої комунальної власності міста Києва. Тобто вони 
обслуговуються керуючими компаніями. І виявляється, що в нас будинки 
ЖБК, ОСББ навіть будуть сплачувати, а ці будинки, вони, які більшість, 
вони взагалі не будуть оподатковуватись.  

Тому треба унормувати якраз. Усіх, визначити прибудинкову територію 
всіх будинків. І якщо вже обкладати податком, то всіх киян, щоб не було 
перекосів у нас, що одні сплачують, а інші не сплачують.  

І з приводу викупу у забудовників. На жаль, у наших реаліях викуп у 
забудовників недоцільний. Забудовників для будівництва багатоквартирних 
будинків. Тому що, маючи власність, потім при створенні ОСББ або ЖБК в 
цих нових збудованих будинках немає механізму передачі цієї ділянки, або 
назад в комунальну власність безкоштовно, немає взагалі юридичного 
механізму, 

 
   
  <---   16 Мая  16 ч 32 м 56 с  ----   Перший   ---> 
   
або вони не можуть передати новому ОСББ, ЖБК його безкоштовно. 

Вони повинні як платники податку на додану вартість, ще й вони 
втрачають на податках, вони змушені будуть продавати цю земельну 
ділянку. 

Тому, на жаль, оренда - це найбільш прийнятний спосіб, у даному 
випадку, для забудовника. 

Прокопів В.В.: Буде коментар від суб'єкта подання?  
Опадчий І.М.: Лише маленький коментар з приводу того, які кошти 

зараз у відповідності до цієї статті нараховуються. 
Фактично на сьогоднішній день податкова розуміє безглуздість трошки 

цієї вимоги і вони не нараховують, слава Богу, не виставляють ніякі 
рахунки ОСББ. 

Прокопів В.В.: Зрозуміло. Дякую! 
Наталія Манойленко, прошу! 
Манойленко Н.В.: Наталія Манойленко, фракція "Самопоміч". 
Пане Ігорю, дуже дякую вам за цей надзвичайно слушний проект 

рішення. Якщо би його не було подано, то ми від комісії житлово-
комунального господарства його також планували би подати, подібний, 
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оскільки до нас звертаються представники ОСББ. І дійсно ви, в даному 
випадку, вирішуєте дуже велику проблему. 

Полягає вона в наступному, і я просила би пана Антонєнка звернути 
увагу на мою відповідь. Насправді, цей проект рішення просто усуває 
колізію між рішеннями Київської міської ради і законодавством, оскільки 
чинне законодавство передбачає, що нараховувати податки земельні і будь-
які платежі можна лише у випадку оформлення права на землю, яке 
зареєстровано у Державному реєстрі нерухомості, Державному земельному 
кадастрі, точніше. 

У даному випадку Державна фіскальна служба використовує норму в 
рішенні для того, щоб безпідставно нараховувати додатковий податок, вони 
так у деяких листах і називають його, це окремий податок місцевий для 
ОСББ і ЖБК.  

У суді ці рішення не вистоюють, не витримують і в результаті їх 
скасовують. Але ОСББ і ЖБК вимушені проходити величезну судову 
тяганину, нести додаткові витрати просто через те, що існує ця правова 
колізія.  

Тому дуже дякую пану Опадчому, що він нарешті цю колізію може 
скасувати. 

Прокопів В.В.: І ми вам дякуємо! 
Колеги, ставимо на голосування зазначений проект рішення за основу з 

правками профільної комісії! 
Голосування: 
За - 84, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Сергій Паладій! 
Паладій С.В.: Дякую, Володимир Володимирович!  
Хочу внести правку, а саме: внести зміни до таблиці №1 до додатка 1 

до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року №242/5629 "Про 
встановлення місцевих податків і зборів у місті Києві" (в редакції рішення 
Київської міської ради від 18 жовтня 2018 року 

 
 
 
 
   
  <---   16 Мая  16 ч 35 м 56 с  ----   Другий   ---> 
   
№ 1910/5974) - за кодами класифікації будівель та споруд 12421 

викласти в такій редакції: "12421 гаражі наземні 04 і 04".  
12422 викласти в такій редакції: "12422 гаражі підземні 04 04". 
Дякую, Володимир Володимирович! І прошу колег підтримати.  
Прокопів В.В.: Дякую!  
Странніков в з цього приводу.  



88 

Странніков А.М.: В цілому підтримую правку колеги Паладія. Єдине, 
що невеличке уточнення: тоді пункти 2, 3 проекту рішення вважати 
відповідно пунктами 3, 4. Тобто, щоб це в нас потім не наклалося на те 
рішення, яке ... (нічого не чути). 

Прокопів В.В.: Технічно не бачу тут жодної проблеми.  
Ставимо на голосування правку, яку озвучив на стенограму Сергій 

Паладій. Будь ласка! 
Голосування: 
За - 80, проти - 80, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Колеги, чи є ще правки до цього проекту рішення в когось?  
Кутняк, є правки? Не бачу. 
Ставимо на голосування в цілому з проголосованими правками. Прошу 

визначатись! 
Голосування: 
За - 83, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
(Оплески). 
Прокопів В.В.: Дякую, колеги! 
Зараз розглядаємо пункт 2, "Про затвердження істотних умов 

енергосервісних договорів". 
Колеги, прошу тишини!  
2 пункт, наполягали колеги, що він має бути розглянутий обов'язково 

сьогодні, "Про затвердження істотних умов енергосервісних договорів".  
Я запрошую керівника департаменту Дмитра Науменка. Будь ласка! 
Науменко Д.В.: ... проект рішення розроблено з метою запровадження в 

місті Києві енергоефективних заходів через енергосервіс.  
Енергосервіс - це потужний механізм долучення, залучення інвестицій 

у підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери. 
Треба зауважити, що оплата послуг енергосервісу здійснюється 

виключно за рахунок досягнутої економії енергоресурсів.  
Більш того, умовами контракту гарантується фінансова 

відповідальність інвестора в випадку, якщо задекларована економія не буде 
досягнута.  

З 15-го року загалом по Україні було укладено 330 енергосервісних 
договорів. З них 118 у нашому місті. Завдяки цьому було залучено більше 
100 млн. 

 
   
  <---   16 Мая  16 ч 38 м 56 с  ----   Перший   ---> 
   
грн у наші дитячі садки та школи. 
На сьогодні в місті відбувся черговий ...(нерозбірливо) закупівлі 

енергосервісу на 11-ти об'єктах.  
Відповідно до законодавства Київська міська рада має затвердити 
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істотні умови енергосервісних договорів - таких як ціна, рівень скорочення 
споживання та строк дії енергосервісних договорів. 

По даних об'єктах рівень скорочення споживання теплової енергії 
складає 8 тис. 918 Гігакалорій, сумарна ціна становить 15,4 млн. грн та 
середній строк договорів - 6 млн. грн.  

Прокопів В.В.: Дякую, пане Дмитро! 
Шановні колеги... Правки були?  
Ставимо на голосування зазначений проект по суті. Прошу 

визначатись! 
Голосування: 
За - 76, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Володимир Дмитрович, перепрошую, пізно побачив, це ви з цього 

проекту? 
Бондаренко, будь ласка! 
Сергій Харчук, прошу! 
Харчук С.В.: Питання зміни черговості. Надати можливість розглянути 

питання 2.7, про прийняття до комунальної власності гуртожитків. 
Представники громади зранку знаходяться в кулуарах. І я би хотів 
запросити їх розглянути це питання і відпустити людей. 

Дуже дякую! 
Прокопів В.В.: Колеги, ставлю на голосування пропозицію пана 

Харчука щодо зміни черговості.  
Прошу визначатись! 
Голосування: 
За - 66, проти - 0, утр. - 2. Рішення прийнято. 
Колеги, розглядаємо пункт 7-й, "Про надання згоди на безоплатне 

прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
чотирьох гуртожитків, включених до статутних капіталів товариств".  

Колеги, чи є необхідність у доповіді й обговоренні? Мені здається, що 
зрозуміле рішення. 

Хтось наполягає на доповіді й обговоренні? Наполягає. 
Будь ласка, коротко, Іщенко! 
Іщенко М.В.: Даже не доповідь, да. 
Шановні колеги, це навіть не доповідь, а трошки інше.  
Я хотів би звернутись до всіх колег з пропозицією даний проект 

рішення не підтримувати. Поясню причину, чому, в даній ситуації. 
Так, дійсно є закон про забезпечення мешканців гуртожитків їхніми 

законними правами на житло, але в даній ситуації "Київміськбуд-2" 
виконав усі вимоги закону і, маючи в себе у статутному фонді перелік 
гуртожитків, він виділив під дану програму гуртожиток на вулиці 
Туполєва, зробив там ремонт. 
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  <---   16 Мая  16 ч 41 м 56 с  ----   Другий   ---> 
   
І всі мешканці, які попадають під дію закону "Про забезпечення 

житлових прав", отримали житло в цьому гуртожитку, приватизували його і 
живуть.  

Сьогодні стоїть питання про бажання мешканців, які проживають в 
даних гуртожитках. Це їхнє бажання отримати це житло. Але згідно із 
законом, на жаль, і це було підтверджено в судових рішеннях, на які вони 
подавали, вони цих прав не мають.  

Комісія з питань комунальної власності один проект рішення 
відхилила. Даний проект рішення вона не підтримала також. Також є тут 
зауваження юридичної служби Київської міської ради.  

Тому, тому, тому я, якщо коротко, звертаюсь до колег даний проект 
рішення не підтримувати, тому що він не є, не є в рамках того, що 
мешканці, які там проживають, порушуються їхні права.  

Дякую! 
Прокопів В.В.: Мабуть, є сенс дати можливість пану Харчуку 

прокоментувати?  
Будь ласка! 
Харчук С.В.: У мене прохання надати слово представнику громади. 

Да? Пані Галині Кравчук. І заслухати її, тому що, на превеликий жаль, пан 
Іщенко має певний конфлікт інтересів. 

Дякую! 
Прокопів В.В.: Ставлю на голосування пропозицію пана Харчука щодо 

надання слова пані Кравчук.  
Прошу визначатись! 
Голосування: 
За - 73, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Запрошую пані Кравчук до трибуни.  
Ви хто? Представтесь. Бо ми голосували на пропозицію пана Харчука 

за одну людину... 
Кравчук Г.Є.: Доброго дня, шановні депутати! Я - Кравчук Галина 

Євгенівна. І хочу звернутися до вас від імені мешканців гуртожитків по 
вулиці Серпова, 9, Салютна, 1, Туполєва, 16 і Туполєва, ... (нерозбірливо) у 
місті Києві.  

Всі ми на законних підставах були поселені. Та на даний час постійно 
проживаємо у вищезазначених гуртожитках. 

Слід зазначити, що серед проживаючих багато одиноких матерів, 
багатодітних родин, учасників бойових дій. Ось один перед вами зараз. 
Прийшов вас теж просити.  І саме ці люди вкрай потребують цього житла.  

Законом України 500 "Про реалізацію прав мешканців гуртожитків" (в 
редакції закону від 5.4.17 року, що набрав чинності 4.6.17) нам надано 
можливість на приватизацію у ЖЕК 2, які ми займаємо на законних 
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підставах. 
 
   
  <---   16 Мая  16 ч 44 м 56 с  ----   Перший   ---> 
   
Гуртожитки по вулиці Серпова, 9, по вулиці Салютна, 1, по вулиці 16-й 

вулиці Туполєва, де... 18-д у місті Києві, які були побудовані за радянських 
часів за кошти держави, та люди, які в них проживають, підпадають під 
дію цього закону.  

Але насправді склалось зовсім інакше. Ми, мешканці гуртожитків, 
примусово стали заручниками ситуації. Тобто гуртожитки разом із людьми 
потрапили у власність і тепер ми, мешканці, повністю залежимо від цього 
власника гуртожитку, в якому ми проживаємо.  

Нас, мешканців гуртожитків, виділили в окрему категорію людей і 
встановили для нас окремий режим проживання. По суті ми зараз є 
кріпаками у сучасній вільній та незалежність державі Україна. Це 
становище є ганебним для сучасного світу, де панують права та свободи 
людини.  

І саме проект депутата Харчука Сергія Васильовича направлений на 
реалізацію норм закону України і є цілком законним та своєчасним, який 
нарешті надасть нам можливість виборювати своє право у суді. 

І зауваження пана Іщенка про те, що ми вже приватизували і нам 
надавали, повністю не відповідає дійсності.  

Я особисто проживаю в гуртожитку по вулиці Серпова, 9 і, почувши 
цю ганебну... брехню ганебну, я навіть не можу, мене так переповнюють 
почуття, що я навіть не можу, що вам сказати.  

Ось ми прийшли до вас, ми вас просимо. Розумієте? 
І саме цей проект дасть нам можливість піти до суду і нарешті 

вибороти наше право у суді. Розумієте?  
Маю вам сміливість нагадати, що у цій залі ви вже підтримали 

подібний проект пана Харчука стосовно гуртожитків підприємства 
"АТЕК". І ви дали людям можливість піти до суду і виборювати там своє 
право. 

Тому я звертаюсь до вас від імені багатьох-багатьох сімей, які 
потребують цього житла. Будь ласка, підтримайте нас! Будь ласка, ми вас 
просимо. Ми прийшли до вас зараз у цю залу і просимо. 

А ствердження пана Іщенка ні на йоту не відповідають дійсності. Нам 
ніхто нічого не пропонує, нас виганяють, нас подають до суду і просто 
зробили нам окремий режим проживання, ми зараз є кріпаками.  

Будь ласка, допоможіть! 
Прокопів В.В.: Дякуємо вам за ваш виступ! 
Шановні колеги! Шановні колеги! Я звертаюсь зараз до пана Іщенка, 

до пана Харчука, до депутатського корпусу. Ми дійсно, ми прецедент з 
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цього приводу. Ми маємо зараз певні судові справи з цього приводу. 
Я би просив зараз, вважаю оптимальним варіантом підтримати цей 

проект рішення в першому читанні. 
 
   
  <---   16 Мая  16 ч 47 м 56 с  ----   Седьмой   ---> 
   
Відпрацювати з нашим управлінням правового забезпечення, щоб 

потім було легше працювати в судових інстанціях, і після цього голосувати 
його в цілому.  

Бажаючи вам усім добра і бажаючи злагоди в залі, вважаю таке 
рішення  буде оптимальним. 

Чи не заперечує суб'єкт подання? Не заперечує. 
Колеги, не будемо тоді більше обговорювати. Голосуємо в першому 

читанні. Усіх, хто хотів висловитись, я пропоную долучитись при 
доопрацюванні проекту рішення до другого читання.  

Колеги, в першому читанні ставимо на голосування цей проект 
рішення. Прошу визначатись! 

Голосування: 
За - 82, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Я прошу управління правового забезпечення відпрацювати з суб'єктом 

подання, надати інформацію щодо тих проблем, які ми отримали в подібній 
ситуації, і відпрацювати на вирішення. 

Колеги, по цьому ми прийняли рішення, більше цей проект рішення не 
обговорюємо...(шум у залі). 

Я даю протокольне доручення голові комісії ЖКГ взяти цей проект 
рішення і розглянути на вашій комісії. 

Наступний пункт, 3-й! Є пропозиція перенести  в... Вже перенесли? 
Пункт... Колеги, я буду просити, я помилився. Ми прийняли більш ніж 

третиною голосів Бюджетний регламент. Але коли я ставив його на 
голосування, я не зачитав правки профільної комісії, якраз над ними багато 
часу йшла робота.  

Щоб виправити мою помилку, мені потрібно вас просити скасувати 
результати по голосуванню і розглянути його ще раз, і підтримати  з 
правками профільної комісії. Буду просити цих два голосування провести 
для того, щоб виправити цю помилку. 

Колеги, 13-й пункт. Ставлю на голосування пропозицію скасувати 
результати по пункту 13-у в порядку денному. Він стоїть під пунктом 13. 
Скасувати результати по голосуванню за проект рішення "Про внесення 
змін до рішення Київської міської ради "Про Регламент Київської міської 
ради" (від 14.03.2019). Пропозиція скасувати результати по цьому проекту 
рішення. 
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  <---   16 Мая  16 ч 50 м 56 с  ----   Другий   ---> 
   
Голосування: 
За - 80, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Колеги! А тепер прошу підтримати проект рішення "Про внесення змін 

до рішення Київської міської ради від 7 липня 2016 року № 579/579 "Про 
Регламент Київської міської ради" з правками профільної комісії.  

Прошу підтримати!  
Вони всі роздані в вас в матеріалах до пленарного засідання. 
Голосування: 
За - 83, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Я дуже дякую вам, колеги, за розуміння!  
Також буду просити, колеги, повернутись до питання, до питання щодо 

присвоєння звання "Почесний громадянин міста Києва" Кравчуку Леоніду 
Макаровичу. 

Колеги, це за багато років перебування України в Радянському Союзі 
перший Президент з 91-го року в новітній історії України. 

Прошу підтримати пропозицію щодо повернення до розгляду цього 
проекту рішення.  

Прошу визначатись! 
Голосування: 
За - 66, проти - 0, утр. - 1. Рішення прийнято. 
Колеги! Чи є необхідність у доповіді і обговоренні по суті цього 

проекту рішення?  
Ставлю на голосування по суті проект рішення "Про присвоєння 

звання "Почесний громадянин міста Києва" Кравчуку Леоніду 
Макаровичу". 

Прошу брати участь в голосуванні, колеги! 
Голосування: 
За - 55, проти - 0, утр. - 0.  
З зали: (Нічого не чути). 
Прокопів В.В.: Колеги! Одразу, представники одразу кількох фракцій 

вказують на... 
У зв'язку з некоректною роботою системи ставлю на голосування 

питання щодо скасування результатів голосування. 
Колеги! Підказують, підказує мені секретаріат, що дійсно були 

проблеми з функціонуванням системи.  
Ставимо повторно на голосування зазначений проект рішення.  
По суті ставимо на голосування проект рішення "Про присвоєння 

звання "Почесний громадянин міста Києва" Кравчуку Леоніду 
Макаровичу".  
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Колеги, по суті ставимо на голосування проект рішення "Про 
присвоєння звання "Почесний громадянин міста Києва" Кравчуку Леоніду 
Макаровичу". 

 
  <---   16 Мая  16 ч 53 м 56 с   ----  Седьмой  ----> 
   
 
Колеги, прошу брати участь в голосуванні!  
Голосування: 
За - 67, проти  - 0, утр. - 1. Рішення прийнято. 
Дякую вам, колеги! 
Також прошу ще раз проголосувати за включення до порядку денного 

питання щодо  присвоєння Шилюку Петру Степановичу звання "Почесний 
громадянин міста Києва". Прошу визначатись щодо включення цього 
проекту рішення. 

Голосування: 
За - 52, проти  - 0, утр. - 7. Рішення не прийнято. 
Володимир Яловий, прошу! 
Яловий В.Б.: Прошу, включить мікрофон! От мені незрозуміла, так 

сказати, позиція деяких наших депутатів. Шилюк Петро Юхимович - 
колишній депутат Київської міської ради. На сьогоднішній день, якщо 
взяти по житловому будівництву, в нього саме дешеве житло. Ми не маємо 
ні одного скандалу, пов'язаного з захватами чи пов'язаного з тим, що він не 
добудував якісь будинки і таке інше. Він міг би бути на сьогоднішній день, 
всі інші забудовники могли б рівнятись на нього! 

Чому ми так відносимося в даному випадку до цього будівельника? До 
Героя України? До людини, яку ми знаємо? 

Я просив би ще раз поставити це питання на голосування, Володимире 
Володимировичу! 

Прокопів В.В.: Будь ласка, Владислав Турець, прошу! 
Турець В.В.: Шановні колеги, доброго дня! Ви знаєте, я рідко беру 

слово, а особливо по питанню, яке стосується того, що ми зараз 
розглядаємо. Але хотів би, щоб ми зараз, і колеги  з фракцій інших, 
дослухались до того. Шилюк Петро Степанович - це дуже видатна людина 
в місті Києві. Це людина, яка будівельник з великої літери, це Герой 
України, це людина - легенда! У нього немає жодного проблемного об'єкта, 
у нього немає жодного незавершеного будівництва. Це людина честі, 
совісті, це достойна людина, гідності, звичайно! Я мав честь працювати з 
ним у 14-му році.  

Я дуже прошу вас підтримати цей проект рішення. Це нормальна 
ініціатива, це правильна ініціатива. Я дуже прошу ваших голосів. Дякую! 
(Оплески). 



95 

Прокопів В.В.: Юрій Дідовець, будь ласка! Колеги, якби ви ще так 
активно голосували, як аплодуєте! 

Юрій Дідовець з цього приводу? Не з цього?  
Володимир Назаренко з цього приводу? Не з цього. 
Колеги, востаннє на сьогодні ставлю на голосування питання щодо 

включення до порядку денного питання щодо присвоєння Шилюку Петру 
Степановичу звання "Почесний громадянин міста Києва". 

 
 
   
  <---   16 Мая  16 ч 56 м 56 с  ----   Другий   ---> 
   
 
Прошу визначатись! 
Голосування: 
За - 53, проти - 1, утр. - 0. Рішення не прийнято. 
Все, колеги! Більше не будемо на цьому пленарному засіданні це 

ставити. Проведемо консультацію. І я впевнений, що буде знайдений 
компроміс.  

Працюємо далі по порядку денному.  
Пункт 9, "Про затвердження плану роботи Київської міської ради VIII 

скликання на 2019 рік".  
Шановні колеги! Звертаю вашу увагу, що план на 19-й рік формувався 

на підставі подання всіх профільних комісій. Сформований він якраз з 
ваших пропозицій. Чи в зв'язку з цією інформацією є необхідність в 
доповіді і обговоренні цього проекту рішення?  

Є необхідність. Я запрошую до доповіді керівника апарату Київської 
міської ради Ігоря Хацевича.  

Ігор Мирославович, прошу! 
Хацевич І.М.: Доброго дня, шановні депутати, шановний головуючий! 

Вашій увазі проект рішення "Про затвердження плану роботи Київської 
міської ради на 2019 рік". 

Підготовлений даний проект рішення відповідно до статті 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування", а також відповідно до статті 24 
Регламенту Київської міської ради. І відповідає узагальненню всіх 
отриманих пропозицій від профільних постійних комісій.  

Даний проект рішення передбачає затвердити план роботи Київської 
міської ради VIII скликання на 2019 рік згідно із додатком.  

2-им пунктом передбачається, що секретаріат Київської міської ради та 
постійні комісії Київської міської ради організовують виконання плану 
роботи. 

3-ім пунктом, Президія Київської міської ради та секретаріат Київської 
міської ради при підготовці попередніх порядків денних також 
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використовують затверджений план роботи Київської міської ради на 2019 
рік.  

Контроль за виконанням даного рішення покладено на заступника 
міського голови-секретаря Київської міської ради. 

Що до самого додатка, який якраз є планом роботи на 2019 рік, то він є 
узагальненням усіх подань постійних комісій. І загалом це 167 пунктів, 
заходів, передбачених на 2019 рік проектів рішень. Кожна комісія 
запланувала на 2019 рік різну кількість заходів. Від 37 в комісії власності 
до 4 у комісії в охорони здоров'я. Загалом це 167 проектів рішень, які 
передбачено... заплановано на 2019 рік.  

Крім того, заплановано 2 заходи для всіх комісій. Це контроль за 
виконанням 

 
 
   
  <---   16 Мая  16 ч 59 м 56 с  ----   Перший   ---> 
   
уже прийнятих рішень і за необхідності внесення змін, а також 

заслуховування звітів як постійних комісій, так і представників 
виконавчого органу.  

Загалом, 169 заходів передбачено даним планом заходів на 2019... 
планом роботи Київради на 2019 рік. 

Прошу підтримати! Це щорічний технічний проект рішення, який 
якраз дозволяє планово здійснювати діяльність Київській міській раді.  

Прокопів В.В.: Святослав Кутняк, запрошую до слова!  
Колег прошу займати місця в залі, це важливий проект рішення, 

сформований з ваших же, колеги, пропозицій, важливо його проголосувати.  
Кутняк, прошу! 
Кутняк С.В.: Дивіться, зрозуміло, що це більше декларативний 

документ, який просто вимальовує вектор, в якому напрямку буде 
працювати та чи інша комісія.  

Я подивився деякі комісії, продивився, наприклад, комісію земельну. В 
земельній комісії в плані на 19-й рік я не побачив, наприклад, розроблення 
нового Генерального плану і не побачив жодного детального плану 
території, виключно приватизація, відмова в поновленні, станція 
метрополітену, виділення земельної ділянки. 

Ви тоді як людина, яка подавали даний проект рішення, можете 
гарантувати, що, якщо в даному плані земельної комісії немає земельного 
дерибану, немає розробки детальних планів території, то, я так розумію, що 
в 19-му році жодного детального плану території ми не будемо виносити, 
тому що в плані діяльності даної комісії не зазначаються такі речі, я вже 
мовчу про земельний дерибан, але принаймні ДПТ, жодного слова тут 
немає. 
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Тому, я так розумію, що в 19-му році детальних планів не повинно 
бути. Правильно? 

Дякую! 
Прокопів В.В.: Пане Кутняк, це запитання не стільки до керуючого 

справами, як до голови комісії, йому пропоную його й переадресувати. 
Навряд чи керуючий справами зможе  компетентно відповідати за те, що 
будуть робити депутати на комісії. 

Колеги, ставлю на голосування зазначений проект рішення по суті. 
Прошу підтримати! 

Голосуємо з рекомендаціями управління правового забезпечення. 
Колеги, прошу вашої підтримки! 

Голосування: 
За - 60, проти - 0, утр. - 5. Рішення не прийнято. 
Перевірте, чи був голос Ялового. Врахований. 
З зали: (Нічого не чути).  
(Шум у залі). 
Прокопів В.В.: Я перевіряю, чи був голос, чи ні. 
Хацевич І.М.: Я, якщо можна, прокоментую якраз Святославу питання.  
Прокопів В.В.: Колеги... Ігор Мирославович, перепрошую! 
Одразу кілька колег скаржаться на те, що не спрацювала картка. Я 

перевірив, система дійсно не зафіксувала їхні голоси. 
Я повторно ставлю на голосування зазначений проект рішення по суті.  
Колеги, ставимо на голосування по суті з рекомендаціями управління 

правового 
 
   
  <---   16 Мая  17 ч 02 м 56 с  ----   Другий   ---> 
   
забезпечення.  
Прошу визначатись! 
Голосування: 
За - 69, проти - 0, утр. - 6. Рішення прийнято. 
Хацевич І.М.: Дякую! 
Прокопів В.В.: Дякую, колеги!  
Працюємо далі. Наступний проект рішення, "Про внесення доповнень 

у додаток до рішення Київської міської ради від 20.12.18 "Про 
затвердження плану діяльності Київської міської раді з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2019 рік". 

Запрошую до доповіді голову профільної комісії Олександра 
Бродського. 

Чи немає необхідності в доповіді і обговоренні, колеги? Ніхто не 
наполягає?  

З зали: (Нічого не чути). 
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Прокопів В.В.: Ставлю на голос... Не можна.  
Бродський наполягає сам. Будь ласка, Олександр Бродський! 
Бродський О.Я.: Колеги! Цей проект рішення технічний, але прошу 

його підтримати з урахуванням рекомендацій управління правового 
забезпечення.  

Дякую! 
Прокопів В.В.: Колеги! Ставимо на голосування зазначен... зазначений 

проект рішення. 
Колеги! Поки розбираються де чий, ставимо на голосування його по 

суті з урахуванням рекомендацій управління правового забезпечення.  
Прошу визначатись! 
Голосування: 
За - 74, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Наступний проект рішення, "Про внесення доповнень у додаток до  

рішення Київської міської ради від 20.12.18 "Про затвердження плану 
діяльності Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів 
на 2019 рік". 

Ставимо на голосування зазначений проект рішення по суті. Прошу 
визначатись! Без правок комісії, без рекомендацій. 

Голосування: 
За - 70, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Колеги! З вами 12 і 13 пункти порядку денного ми вже проголосували. 
Переходимо до розгляду 14 пункту "Про внесення змін до рішення 

Київської міської ради від 19 липня 2005 
 
   
  <---   16 Мая  17 ч 05 м 56 с  ----   Седьмой   ---> 
   
року "Про затвердження Програми розвитку зеленої зони міста Києва 

до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній 
частині міста", за поданням колеги Дрепіна. 

Чи цей проект потребує доповіді і обговорення?  
Антон Дрепін, прошу короткої доповіді, бо цікаво колегам в чому його 

суть! 
Дрепін А.В.: Доброго дня, шановні кияни, шановні колеги! Цей проект 

рішення направлений на те, щоб мешканці Подільського району отримали 
нові станції метро, передбачає собою втілення будівельних майданчиків 
для виходів зі станції метро, для того, щоб мешканці Сирцю та 
Виноградаря могли вже щонайшвидше скористатися транспортом 
найшвидшим і най... Дякую! Прошу підтримати! (Оплески). 

Прокопів В.В.: Дякую!  
Ставимо на голосування з правками профільної комісії і 

рекомендаціями управління правового забезпечення. Прошу визначатись! 
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Голосування: 
За - 69, проти  - 0, утр. - 6. Рішення прийнято. 
Наступний проект рішення, "Про внесення змін у додаток 1 до рішення 

Київської міської ради від 18 грудня «Про затвердження міської 
комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2019 - 2021 
роки».  

Колеги, чи цей проект рішення потребує доповіді і обговорення? Не 
бачу пана Стрижова. Хто буде доповідати? А він...(шум у залі). На жаль, не 
можу дозволити доповідь, тим більше, з іншої фракції представнику без 
письмової згоди. Я жодним чином не сумніваюсь...(шум у залі). Жодним 
чином не сумніваюсь в тому, що він вас просив, але не будемо робити 
небезпечний прецедент.  

Точно наполягає Васильчук на доповіді? Не наполягає?  
Ставимо на голосування зазначений проект рішення по суті. Ставимо 

на голосування з врахуванням рекомендацій управління правового 
забезпечення. Прошу визначатися, колеги, по суті! 

Голосування: 
За - 80, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Дякую, колеги! 
16-й пункт порядку денного, "Про внесення змін до міської цільової 

програми «Охорона та збереження культурної спадщини міста Києва на 
2019-2021роки», затвердженої рішенням 

 
   
  
<---   16 Мая  17 ч 08 м 56 с   ----  Перший  ----> 
   
Київської міської ради від 18.12 № 463/6514".  
Чи цей проект рішення, колеги, потребує доповіді і обговорення? Ніхто 

не наполягає. 
Ставлю його на голосування. З рекомендаціями профільної комісії 

голосуємо його та рекомендаціями управління правового забезпечення! 
Голосування: 
За - 76, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Колеги, пункт 17-й порядку денного, "Про здійснення інвентаризації 

застарілого житлового фонду в місті Києві".  
Була пропозиція суб'єкта подання перенести на наступне пленарне 

засідання. 
Просила суб'єкт подання перенести пункт 17-й на наступне пленарне 

засідання. Ставлю таку пропозицію на голосування. Прошу її підтримати! 
Голосування: 
За - 77, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
19-й... 
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18-й пункт, "Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської 
ради від 16.03.17 "Про затвердження списку присяжних Шевченківського 
районного суду міста Києва".  

Чи цей проект рішення потребує доповіді і обговорення? Ніхто не 
наполягає? 

Ставимо на голосування по суті. Прошу визначатись колег! 
Голосування: 
За - 78, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Колеги, 19-й пункт. Також на прохання суб'єкта подання, у зв'язку з 

поважною причиною він відсутній, є пропозиція перенести на наступне 
пленарне засідання.  

Ставлю пропозицію про перенесення пункту 19-го на наступне 
пленарне засідання. Визначаємось! 

Голосування: 
За - 79, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
20-й пункт ми з вами вже розглянули, колеги! 
21-й пункт, "Про звернення Київської міської ради до Генеральної 

прокуратури України щодо добровільної відмови від земельної ділянки, яка 
знаходиться на перетині вулиць Іллі Еренбурга та Жилянської у 
Голосіївському районі Києва, або отримання згоди на її вилучення для 
суспільних потреб". 

Колеги, чи цей проект рішення потребує доповіді й обговорення? Ніхто 
не наполягає. 

Ставимо на голосування. Прошу визначатись! 
 
 
 
 
 
 
 
   
  <---   16 Мая  17 ч 11 м 56 с  ----   Другий   ---> 
   
Голосування: 
За - 79, проти - 1, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Покажіть по фракціях, будь ласка!  
Дякую!  
Працюємо далі, колеги! 
22-й пункт, "Про внесення змін до рішення Київської міської рад від 7 

липня 16-го року "Про введення мораторію (заборони) на суцільну вирубку 
зелених насаджень у межах об'єктів природно-заповідного фонду міста 
Києва". 
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Колеги, чи цей проект рішення потребує доповіді і обговорення?  
Ставимо його на голосування. Прошу визначатись! З рекомендаціями 

управління правового забезпечення.  
Голосування: 
За - 69, проти - 0, утр. - 1. Рішення прийнято. 
Дякую, колеги! 
23-й пункт, "Про оголошення ландшафтного заказника місцевого 

значення "Труханів острів".  
Чи цей проект, колеги, потребує доповіді і обговорення? Ніхто не 

наполягає. 
Ставимо на голосування. Визначаємось! З рекомендаціями управління 

правового забезпечення голосуємо. 
Голосування: 
За - 80, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Дякую, колеги!  
24-й пункт, "Про надання статусу скверу земельній ділянці, що 

розташована на проспекті Правди біля будинків № 80, 82 та проспекті 
Василя Порика біля будинків № 15, 17-а, 17-б у Подільському районі, місто 
Київ". 

Колеги, чи цей проект рішення має необхідність у доповіді і 
обговоренні? Чи хтось наполягає? Не бачу.  

Ставлю на голосування. Визначаємось! З правками комісії голосуємо 
профільної. 

Голосування: 
За - 80, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Наступний проект рішення 25-ий має номер у нас у першому розділі, 

"Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована між 
будинками на проспекті Георгія Гонгадзе, 20-г, 20-ж, 20-з, 32-б у 
Подільському  районі міста Києва". 

Чи цей проект має необхідність у доповіді і обговоренні, колеги? Ніхто 
не наполягає.  

Ставимо на голосування. Визначаємось! З правками профільної комісії.    
<---   16 Мая  17 ч 14 м 56 с  ----   Другий   ---> 
   
Голосування: 
За - 78, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Дякую, колеги! 
Наступний проект рішення 26-й, "Про надання статусу скверу 

земельній ділянці, що розташована між будинками на проспекті Георгія 
Гонгадзе, 32-в та проспекті Георгія Гонгадзе, 32 у Подільському районі 
міста Києва". 

Колеги, якщо немає заперечень і зауважень, ставимо без обговорення 
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цей проект рішення на голосування. Прошу визначатись! 
З правками профільної комісії голосуємо.  
Голосування: 
За - 79, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Дякую, колеги! 
27-й пункт, "Про надання статусу скверу земельній ділянці, що 

знаходиться між вулицею Польовою та вулицею Залізничною у 
Солом'янському районі міста Києва". 

Колеги, чи цей проект рішення потребує доповіді і обговорення? Ніхто 
не наполягає.  

Ставимо на голосування! 
Голосування: 
За - 75, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Дякую, колеги! 
28-й пункт порядку денного, "Про надання статусу скверу земельній 

ділянці, що розташована за адресою: провулок Генерала Доватора, 3, 5, 7 у 
Голосіївському районі міста  Києва". 

Колеги, ставлю на голосування цей проект рішення по суті, якщо немає 
інших пропозицій. 

Визначаємось! 
Голосування: 
За - 77, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Дякую, колеги! 
29-й, "Про надання статусу парку земельній ділянці за адресою: вулиця 

Колоскова, 11-а орієнтовною площею 4,5 га у Солом'янському районі міста 
Києва". 

Чи є необхідність у доповіді і обговоренні? 
Мірошниченко, прошу! 
Ігор Мірошниченко, будь ласка! 
Мірошниченко І.М.: Володимир Володимирович! У зв'язку з тим, що 

там в кулуарах знаходяться активісти, які займаються екологією саме 
Голосіївського району, я би хотів попросити, щоб надали їм слово, тому що 
в них є якась позиція стосовно цього проекту рішення, яка не є такою, яка 
відповідає позиції авторів. 

Тому хотів би, аби ми надали слово Максиму Юрієву.  
Прокопів В.В.: Максиму Юрієву?  
Мірошниченко І.М.: Да! 
Прокопів В.В.: Ставлю на голосування пропозицію Ігоря 

Мірошниченка щодо надання слова Максиму Юрієву. Прошу визначатись, 
колеги! 

За надання слова голосуємо. 
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  <---   16 Мая  17 ч 17 м 56 с  ----   Другий   ---> 
   
Голосування: 
За - 67, проти - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Колеги! Я вважаю, що буде коректно спочатку надати слово, якщо буде 

бажання у авторів цієї місцевої ініціативи. Чи є присутній пан Гончаров?  
Є необхідність у доповіді? Чи вислухаємо пана Юрієва спочатку?  
З зали: (Нічого не чути). 
Прокопів В.В.: Добре!  
Будь ласка, чи є пан Юрієв присутній зараз у залі?  
Просив би вас вкластись в регламент три хвилини по можливості. 
Будь ласка, ви маєте можливість! 
Юрієв М.: Доброго дня, шановні депутати! Вітаю вас зі святом! Хотів 

би вас здивувати. Але я виступаю проти створення парку на вказаній 
території. Маю за честь представляти ОСН мікрорайону Совки, 
керівництво якого не дочекалося. Було в кулуарах.  

Маю за честь представляти ОСН мікрорайону Совки, керівництво 
якого не дочекалося. Було присутнє в кулуарах, не дочекалося виступу. 
Також ініціативні групи мікрорайонів Монтажник та Ширма.  

Створення, створення скверу, як спочатку зазначалося в місцевій 
ініціативі, а зараз в проекті рішення парку "Совська балка", не забезпечить 
належного природоохоронного статусу цій території. А також не знімає 
маніпуляції з можливою забудовою територій під виглядом маніпуляцій з 
госпчастиною, на якій мають парки, ... (нерозбірливо) розміщенням МАФів 
чи порубкою дерев.  

Є наразі підготовлений, підготовлено проект рішення про створення на 
базі обгрунтування,  необхідного наукового обгрунтування, проект рішення 
про створення ландшафтного заказника місцевого значення "Совська 
Пронька". Тобто об'єкта ПЗФ (природно-заповідного фонду).  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів затверджено Державну 
стратегію регіонального розвитку України до 2020 року, за якою в Україні 
має бути створено більше 9 тис. га природно-заповідного фонду.  

На жаль, по Україні, Київ не забезпечує цього. Часто це підміняється 
поняттями створення гламурних скверів всупереч інтересам громади і 
знищення екології.  

Саме по цій ділянці. На вказаній території знаходяться численні, 
різноманітна флора і фауна, численні її представники, рослинність, 
земноводні, плазуни і птахи, ссавці, які підпадають під охоронні статуси як 
Червоної  
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  <---   16 Мая  17 ч 20 м 56 с  ----   Другий   ---> 
   
книги України, так і Міжнародної Червоної книги, Бернської конвенції, 

Міжнародної угоди по збереженню європейської популяції кажанів і 
списку ...(нерозбірливо) рідкісних рослин Київської області.  

Також проводяться постійно, постійно проводяться дослідження і 
наукові екскурсії від Інституту зоології імені Шмальгаузена, Інституту 
Драгоманова, Інституту екології, економіки і права.  

Науковий висновок підписаний численними науковцями, в тому числі, 
і міжнародних екологічних організацій та українських наукових інститутів.  

Створення... Також хотів би звернути увагу на авторів проекту 
рішення, авторів місцевої ініціативи - персону Руслана Гончарова.  

Хочу зауважити, що вже виносилося в цій залі сесійній, розглядалося 
питання з приводу незаконних оборудок цієї особи, а саме: було протягнуто 
кулуарно, протягнуто рішення про виділення цій особі ділянки на далекій 
19. А також нещодавно мені стало відомо про захоплення території 
Національного інституту раку цією особою, де зараз планується вже 
забудова, незаконна забудова з вікнами цієї багатоповерхівки на хоспіс.  

Про ці незаконні оборудки відкриті кримінальні провадження і зараз 
допитуються відповідні і нотаріуси, і інші повноважні особи.  

Тому дуже прошу вас не підтримувати, не підтримувати проект 
рішення по створенню парку, а дочекатися проекту рішення по створенню 
саме ландшафтного заказника місцевого значення для забезпечення 
необхідного належного природоохоронного статусу цієї території, який, 
нагадаю,... 

Прокопів В.В.: Зрозуміло! 
Юрієв М.: ...унеможливить, унеможливить розміщення якихось 

МАФів, заборонятиме рубку... (відключений мікрофон). 
Прокопів В.В.: Зрозуміла ваша позиція. Дякуємо вам за виступ!  
Запрошую пана Гончарова для виступу.  
Будь ласка! 
Гончаров Р.В.: Доброго дня, шановні депутати! Я... мене звати Руслан 

Гончаров. Я місцевий житель, житель Совок. Проживаю на цій території з 
самого народження і по сьогоднішній час.  

Я став автором місцевої ініціативи за те, щоб створити на цій території 
парк. І... тому є багато, багато пояснень, чому є така необхідність. 

 
   
  <---   16 Мая  17 ч 23 м 56 с  ----   Перший   ---> 
   
  
Більшість місцевих жителів підтримують цю ідею, тому що ця 

територія за 20 років потерпала від урбанізації. З одного боку, риють 
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дорогу, ну, розрили все, накидали мусор будівельний і так поки що 
залишили. З іншого боку, аеропорт "Жуляни" надвигається на цю зелену 
зону. Там дуже багато проблем є на даний час. Завалюють сміттям цю 
територію. Тому... І навколо немає зовсім парку. 

Тому всі місцеві жителі підтримали мою ініціативу і з радістю 
підписалися під нею. Вона пройшла екологічну комісію, земельну комісію і 
зараз це рішення вийшло сюди в зал. 

Тому є багато причин, чому необхідно підтримати це рішення.  
Ще 20 років тому там можна було бачити багато представників 

природи, таких є, там, зайці, лиси і все інше, але на сьогоднішній день ця 
територія завалюється сміттям і її потрібно захистити.  

Прокопів В.В.: Зрозуміла і ваша позиція. Є багато колег, які записались 
до запитань до вас.  

Розпочне Володимир Бондаренко! Наталія Шульга, прошу 
підготуватись. 

Бондаренко В.Д.: Дякую! Володимир Бондаренко, "Батьківщина". 
Ми щойно послухали дві радикально протилежні доповіді. І мене 

цікавить у даній ситуації тільки одне, місто Київ повинно залишатись, 
колись було найзеленіше, а сьогодні хоча б зеленим містом міст... серед 
переліку тих міст, які були.  

І якщо сьогодні дії, які приведуть, після ухвалення даного рішення, 
зменшить можливості для природоохоронної діяльності на цій території, 
його не можна підтримати. Якщо ми отримаємо там ближчим часом 
заповідник місцевого значення, ми будемо підтримувати, але, я ще раз 
кажу, якщо ми будемо в цьому впевнені. 

Тому ми сьогодні, як фракція "Батьківщина", поки що не визначились. 
Я думаю, колеги будуть доповідати.  

Я більше підтримую ідею про те, щоб не робити там поспішного парку, 
а зробити з певними часовими обмеженнями історію, пов'язану з тим, щоб 
створити там заказник місцевого значення. Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую за позицію! 
Наталія Шульга, прошу! 
Шульга Н.І.: Шановні депутати! Ми прекрасно зараз відновлюємо 

максимальну кількість скверів, парків і так далі. Київ дійсно потерпав ці 
роки від забудови і знищення зелених зон.  

Я підтримую ідею створення в середині міста, так як в Нью-Йорку є 
Central Park, 

 
   
  <---   16 Мая  17 ч 26 м 56 с  ----   Перший   ---> 
   
при тих усіх забудовах, прекрасний оазис зелений, в якому живуть і 

тварини різноманітні, і відпочивають місцяни. 
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Нам потрібно більше таких заказників, у яких є охоронний документ 
про збереження зелених рослин і тварин. Це є зовсім інший статус. У 
цьому статусі заказника, там ніколи не буде ніякої мікрорайонної забудови, 
будівництва. От про що йдеться. 

Тому я закликаю сьогодні не підтримують цей проект, а автора 
місцевої ініціативи звернутись до своїх підписчиків з тим, що там краще 
має бути створена установа, яка буде захищати на довгі роки зелені 
насадження і також не тільки рослинний, але й тваринний світ. 

Тому ви розумієте, що можете долучитись до кращого проекту. Я вас 
прошу закликати саме до цього. Ми маємо такий досвід з Осокорками і 
такий досвід ми підтримуємо і на Совках. 

Прокопів В.В.: Колеги, в мене одне просте питання. А надання статусу 
парку суперечить потім наданню статусу національного заказника? Мені 
юристи підказують, що це жодним чином не суперечить одне одному. 
Надавати статус заказника... 

З зали: (Нічого не чути). 
Прокопів В.В.: Окей. Але ці рішення не є такими, які суперечать один 

одному. 
Кутняк, будь ласка! 
Кутняк С.В.: Наша фракція не бачить жодних проблем у тому, щоб 

дійсно одразу надавати статус "Заказник місцевого значення".  
І якщо дійсно ініціатор щиро вболіває за ту територію, щоб її вберегти, 

то, я думаю, що він так само долучиться до такої ініціативи, яка вже, в тому 
числі, просто розроблена, і пройде, буквально через місяць ми можемо тут 
з цієї трибуни вже доповідати про посилений більш статус, щоб це була ще 
більш превентивна дія, щоб такі національні заповідники дійсно треба 
рятувати. Якщо там є особлива фауна, то, я вважаю, що якщо є можливість 
і воля депутатського корпусу, і місцевої громади, надати ще вищий статус, 
то, я вважаю, що давайте одразу з нього починати, не будемо займатися 
дійсно зайвою бюрократичною роботою, понадавати... Ну, давайте 
спочатку ще поділимо його на десять шматочків і надамо кожному скверу, 
потім все це об'єднаємо в один парк, а потім парк - у заповідник.  

Ну, давайте одразу просто підготуємо фаховий проект рішення, за 
місяць там нічого катастрофічного не трапиться, і підтримаємо дійсно вже 
статус такий, який би уберіг і зберіг даний ландшафт. Дякую! 

Прокопів В.В.: Зрозуміла ваша позиція. 
Тетяна Меліхова! Потім завершує обговорення Костянтин Яловий і 

переходимо до голосування. 
Меліхова Т.І.: Меліхова, "Батьківщина". 
У мене складається таке враження, що якісь йдуть місцеві розборки. 

Але ж, я думаю, що депутатський корпус повинен стояти на боці 
збереження 
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  <---   16 Мая  17 ч 29 м 56 с  ----   Другий   ---> 
   
цієї чудової території. І в разі, якщо ми приймаємо рішення статус 

скверу, потім парку, потім заказника. Якщо воно даже буде йти по якимось 
там сходинам, сходинкам підвищення охоронного статусу, то я особисто не 
бачу ніяких проблем.  

Тому, Володимир Володимирович, я прошу ще раз з юристами чітко 
сказати, якщо зараз депутатський корпус проголосує, надасть статус 
скверу, а через, наприклад, тиждень, ой, парку. А через тиждень ми 
приймемо рішення, образно кажучи, статус заказника, чи це буде 
протирічити одне рішення другому? Чи воно буде підсилювати? І немає 
сьогодні тоді, може, застережень, щоб ми проголосували за зазначений 
проект рішення.  

Дякую! 
Прокопів В.В.: Особисто... мені юристи кажуть, що це жодним чином 

не заважає потім надати статус заказника цій же земельній ділянці.  
Костянтин Яловий, прошу! Голова профільної комісії. Нам важливо 

поставити крапки над "і". 
Будь ласка, Костянтин Яловий! 
Яловий К.В.: Я чесно, чесно кажучи, колеги, бачу, що дуже багато 

фахівців в екологічній сфері. Це дуже подобається мені як голові 
екологічної комісії. І я хочу вас також з такою ж наснагою приходити на 
комісію екології і там захищати свої думки, які, ви зараз в сесії витрачаєте 
час і своїх колег.  

По-перше, жодним чином надання цієї частини парку статусу парку не 
буде унеможливлювати в майбутньому створення великого ландшафтного 
парку "Совські ставки". Це перше. 

По-друге, цей проект вже розроблений профільною структурою 
науковою, яка має на це повноваження і ліцензію, і вже наданий проект. 
Коли він дійде і пройде всі комісії, і дійде в стіни Київської міської ради, я 
впевнений, що з великим бажанням буде у кожного з нас підтримати.  

 А сьогодні я не бачу. І комісія підтримала даний проект рішення. 
Жодної неможливості підтримати в цій частині захист зеленої зони.  

Дякую! 
Прокопів В.В.: Дякую, колеги! 
Заключне слово від автора місцевої ініціативи і переходимо до 

голосування. 
Гончаров Р.В.: Хочу наголосити, що дійсно в нашому районі є певні 

сили, які прагнуть вносити деструктив та блокувати позитивні рішення на 
благо нашого району.  

Тому я прошу не прислухатися до таких базікалок і підтримати гарну 
ідею та захистити 
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  <---   16 Мая  17 ч 32 м 56 с  ----   Перший   ---> 
   
цю територію від бруду та зазіхань, мабуть, якихось злобудовників чи 

ще когось. 
Тому давайте зробимо парк, а потім, якщо це на ділі, а не на словах 

буде заказник, то я із задоволенням цю ідею теж підтримаю. 
Прокопів В.В.: Зрозуміла ваша позиція. 
Ставлю на голосування зазначений проект рішення по суті. Були 

правки у комісії? Не було. 
Прошу визначатись, колеги! 
Голосування: 
За - 46, проти - 1, утр. - 1. Рішення не прийнято. 
Я думаю, що ми проведемо консультації, на наступних пленарних 

засіданнях приймемо позитивне рішення з цього приводу. 
Шановні колеги, хочу звернути вашу увагу, в нас скромно... 
Юрієв М.: Володимир Володимирович, я вам надаю документи, це по 

суті матеріали по кримінальній справі проти цієї особи, по незаконно... 
Прокопів В.В.: А парк при чому?  
Юрієв М.: А? Ну, я просто... Тому що причетна Київрада кулуарно. У 

16-му році КМДА ...(нерозбірливо). 
Прокопів В.В.: Дякую! Шановний друже, дякуємо! Але в нас ще 

залишилось дуже мало часу і багато питань. 
Я дякую вам за документи! Ми приймемо їх до відома.  
Колеги, в нас цілий день простояв скромно в куточку керівник 

Департаменту фінансів. Я думав, що йому надзвичайно цікава робота 
міської ради, але, як виявилось, ми з вами пропустили пункт 1-й порядку 
денного, де йдеться про залучення кредиту Північної екологічної 
фінансової корпорації (НЕФКО) комунальним підприємством "Група 
впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і 
громадських будівлях міста Києва". 

Надзвичайно важливий проект.  
Пане Володимире, запрошую вас до трибуни для доповіді! 
Колеги, я прошу повернутись з кулуарів до зали, надзвичайно 

важливий проект рішення. 
Репік В.М.: Доброго дня, шановні присутні!  
На ваш розгляд поданий проект рішення "Про залучення кредиту 

Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) комунальним 
підприємством "Група впровадження проекту з енергозбереження в 
адміністративних і громадських будівлях міста Києва". 

На минулій сесії вами було підтримано переговорну процедуру з 
Європейським банком реконструкції та розвитку щодо продовження або 
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можливості, вірніше, кредитних відносин з ними в ряді проектів. На 
відміну від цих проектів, цей проект є узгодженим з потенційним 
кредитором, корпорація НЕФКО, і її частиною тієї роботи, яка ведеться вже 
впродовж декількох років і Департамент житлово-комунальної 
інфраструктури, і Департаменту фінансів і, безумовно і безпосередньо 
самим підприємством по модернізації енергозбереження в будинках 
бюджетної сфери. 

Що передбачає проект в ході його реалізації. Проект передбачає 
капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та систем опалення у 
громадських будівлях міста Києва. Тобто це фактично бюджетна сфера. 

 
   
  <---   16 Мая  17 ч 35 м 56 с  ----   Другий   ---> 
   
Проект охопить 437 об'єктів та включатиме заходи із ремонту 

індивідуальних теплових пунктів та заміни системи опалення. Фахівці 
НЕФКО були декілька разів з офіційним візитом. Їм на розгляд були 
представлені всі ці проекти. Було навіть представлено більше проектів. І за 
результатами оцінки, за результатами селекції вони відібрали 437 об'єктів, 
які зменшують викиди СО2 і дозволяють нам в той же час знизити 
використання енергоресурсів.  

Які умови проекту? Яка технологія реалізації цього рішення? Це 
передбачено в додатку до рішення Київської міської ради "Умови 
залучення кредиту". Там, де виписані суттєві умови.  

Отже, суттєвою умовою залучення кредиту - цільове призначення, 
капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та систем опалення в 
громадських будівлях міста Києва; розмір залучення коштів не перевищує 
5 млн. євро; відсоткова ставка не перевищує ставку EURIBOR. Вона зараз 
від'ємна. І маржу 5,85% річних. Строк залучення коштів  - від 5 до 10 років 
від дати укладання кредитної угоди; термін сплати піврічними платежами.  

Обов'язкові дві умови: це надання муніципальної гарантії та 
погодження всіх договорів та угод, які будуть укладені комунальним 
підприємством, Київською міською радою.  

Проект рішення підтриманий комісією з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку і комісією з питань житлово-комунального 
господарства.  

Просив би підтримати цей проект для того, щоб вже з наступного року 
з весняного опалювального сезону комунальне підприємство могло 
реалізувати проекти з енергозбереження. 

Дякую! 
Прокопів В.В.: Дякую!  
Вадим Васильчук, прошу! 
Васильчук В.В.: Вадим Васильчук, "Київська команда". 
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Неодноразово звертався з приводу індивідуального теплопункту якраз 
на Перова, 25-б, а, ...(нерозбірливо). Там потребує він давно так само 
реконструкції з приводу особливого циркуляційного насосу.  

Хотів би запитати, чи є якийсь перелік оцих адрес, про які ви сказали, 
об'єктів чотириста з чимось, щоб розуміти, чи потрапив він? Тому що там 
мешканці понад 16 років. Є мешканка, яка пише постійно листи в КМДА, 
щоб нарешті зробили ці роботи. Потім у минулі роки ми не могли це 
зробити, оскільки "Київтеплоенерго" в нас був "Київенерго" і ми не могли 
цим займатися. Зараз це наше комунальне підприємство. Чи ми можемо 
зараз завдяки і цьому проекту так само врахувати цю, цей індивідуальний 
теплопункт?  

Дякую! 
Репік В.М.: Якщо я розумію правильно ваше запитання, він стосується 

житлового фонду. Проект спрямований на вирішення задач в 
адміністративних та громадських будівлях. Це бюджетна сфера міста 
Києва. Проект не стосується реалізації приватного сектора економіки.  

Прокопів В.В.: Будь ласка, Юрій Вахель! 
 
   
  <---   16 Мая  17 ч 38 м 56 с  ----   Другий   ---> 
   
 
Прошу підготуватися Тетяну Меліхову. 
Вахель Ю.В.: Шановний доповідачу! В проекті, в пояснювальній 

записці до проекту рішення вказано, що реалізація проекту потребуватиме 
співфінансування в розмірі до 20% його вартості. 

А чи ви могли б ще раз... Тобто це ПДВ. Так? Чи це щось інше? 
Репік В.М.: Так! Абсолютно правильно. Як правило, корпорації, які 

кредитують, в тому числі і екологічні проекти, вони не кредитують складу 
внутрішніх податків, тобто ПДВ за цим проектом не кредитується. 

Прокопів В.В.: Дякую!  
Тетяна Меліхова. Святослав Кутняк готується. 
Меліхова Т.І.: Шановний доповідачу! Меліхова, "Батьківщина".  
Скажіть, будь ласка, ви пропонуєте проект рішення з врахуванням 

рекомендацій управління пані Гаршиної? Чи ні? 
Репік В.М.: Без врахування рекомендацій.  
Меліхова Т.І.: Чого? 
Прокопів В.В.: Буде ...(нерозбірливо). 
Меліхова Т.І.: Чого без урахування? 
Репік В.М.: А рекомендації по суті, що міняють в...  
Прокопів В.В.: Зрозуміло! 
Святослав Кутняк, будь ласка! 
Кутняк С.В.: Дивіться! Кілька аспектів, на яких треба наголосити.  
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По-перше, в нас, дійсно розглядався цей проект рішення в нас на 
комісії. І хочу сказати, що як мінімум була слушна правка. Дуже проста і 
слушна. Що, якщо в нас у другому пункті пишеться, що надати дозвіл 
директору нашого КП "ГВП" Шемету Віктору Йосиповичу, то просто 
прибрати Шемета Віктора Йосиповича.  

Тому що в нас через півроку, пане Прокопів, також хвилину уваги, бо 
це важливо. Вони вписують директора сюди комунального підприємства.  

Ми говорили на нашій комісії, якщо через три місяці його звільнять, 
або його не буде, хто тоді буде підписувати? Якщо ми уповноважимо в 
проекті рішення і передаємо міжнародній установі з прізвищем, ім'ям, по 
батькові.  

Тому як мінімум правка буде прибрати прізвище, ім'я, по батькові. І 
просто хай директор КП "ГВП", бо Шемета може не бути. 

Наступний момент вже більш загальний. Від фракції. Я багато часу не 
заберу. 

Прокопів В.В.: Секундочку, пане Кутняк! Просто ...(нерозбірливо). 
Я вважаю вашу правку слушною. Більше того, вважаю її редакційною. 

І навіть не потребує голосування. 
Кутняк С.В.: Якщо це буде як редакційна, без питань.  
Але на чому я хотів би все-таки наголосити.  
Прокопів В.В.: Наступне, будь ласка! 
Кутняк С.В.: Ми просимо 5 млн. євро під відсоток не більше ніж 5,8.  
Все-таки такі установи, коли дають такі кредити, вони все-таки 

керуються також отриманням певних дивідендів з цього. Вони ж не так 
просто як акт доброї волі. І коли суми в нас все-таки фігурують, не сотні 
якихось там мільйонів євро, а всього лише 5 млн. євро. Да! Це великі суми. 
Це 150 млн. грн. Але те, що я завжди наголошував в бюджеті. Чи можна  в 
бюджеті в 57 млрд. грн знайти ці 150 млн. Можна!  

Проблема в нас полягає в тому, що в нас немає цільового використання 
цих коштів. Неправильно розставлені пріоритети. Майже півмільярда 
знайти на місток перехідний між Володимирською гіркою. На це кошти 
знаходяться. На парк "Наталка" - 200 млн. На це кошти знаходяться. А коли 
є дійсно модернізація котелень, енергоефективність, створення 
індивідуальних теплових пунктів, перекладка теплових мереж, 

 
 
   
  <---   16 Мая  17 ч 41 м 56 с  ----   Седьмой   ---> 
   
що дійсно є, можливо, не так показово, можливо, не так піарно для 

Київського міського голови, але це ті речі, які в першу чергу необхідні, які 
повинні бути пріоритетні. На це коштів немає, ми просимо в міжнародної 
установи.  
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Я вважаю, що такі кошти в бюджеті можна було знайти, а потім 
віддавати їх дійсно ще з відсотком, там, до 6% річних, я вважаю, що це 
дійсно забагато і це неприпустимо. Тому я просив би, як мінімум, 
редакційну правку врахувати.  

А щодо цього  просто в мене прохання тоді і заклик правильно 
розставляти пріоритети в нашому бюджеті, тому що в нас, вибачте, 1,8 
млрд. у минулому році взагалі було не використано. Оце називається 
"ефективність", а тепер ми просимо в міжнародної установи 150 млн. 
Дякую! 

Прокопів В.В.: Дякую! 
Будь ласка, Володимир Бондаренко! 
Бондаренко В.Д.: Дякую! Володимир Бондаренко, "Батьківщина". 
Це питання, шановний Володимире Володимировичу, це питання 

розглядалося на нашій комісії. Ми вважаємо, що діяльність у цьому 
напрямку дійсно додає нам у цілому як містові Києву, яке залучає кредит 
на дуже важливу сферу - енергозбереження, і тому я вважаю, Володимире 
Михайловичу, щоб ви, ну, не зовсім так от правильно поставилися до того 
зауваження, яке прозвучало. Там дійсно технічна правка в назві 
комунальної установи.  

 Чому ви не хочете написати так, як воно є в житті, і тоді не буде 
ніяких проблем? Напишіть його правильно. А ви кажете, Гаршина, 
неправильно, а там юридичне управління, Верес пише також правильно: 
привести у відповідність. Приведіть і немає питань! Зрозумійте! 

Прокопів В.В.: Володимире Дмитровичу! Володимире Дмитровичу, 
Володимире Михайловичу! Це, ваша пропозиція вже виправлена 
рекомендаціями управління правового забезпечення і, голосуючи цей 
проект рішення з рекомендаціями, ми виконуємо  вашу вимогу. 

Шановні колеги! Я ставлю на голосування зазначений проект рішення 
з рекомендаціями управління правового забезпечення, а також з 
редакційною правкою, яку озвучив Святослав Кутняк. Прошу визначатись! 

Голосування: 
За - 63, проти  - 0, утр. - 7. Рішення прийнято. 
Дякую, Володимире Михайловичу! 
Шановні колеги, наступний пункт порядку денного, 30-й в загальних, 

"Про надання статусу скверу земельній ділянці на вулиці Волкова, 2 у 
Деснянському районі міста Києва".  

Чи цей проект рішення потребує доповіді і обговорення? Не потребує. 
Ставлю на голосування. Визначаємось, колеги! 
Голосування: 
За - 72, проти  - 0, утр. - 0. Рішення прийнято. 
Колеги, ми вичерпали 
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  <---   16 Мая  17 ч 44 м 56 с  ----   Седьмой   ---> 
   
1-й розділ. 
Странніков, будь ласка! 
Странніков А.М.: Шановні колеги! Я звертаюсь зараз до депутатів усіх 

фракцій, незалежно від політичної заангажованості і партійних прапорів.  
Я прошу повернутися до розгляду питання про внесення змін до 

Програми соцекономрозвитку на 18-20 роки, той проект рішення, якому не 
вистачило там одного голосу чи двох для того, щоб його було ухвалено. 
Вся інформація була надана. Це рішення, воно хоч і має технічний 
характер, але фактично воно не дозволяє зараз реалізовувати ті програми, 
які визначені рішенням Київської міської ради про бюджет у зв'язку з 
розбіжностями між Програмою та бюджетом.  

Ми сьогодні ухвалили Бюджетний регламент і я більш ніж впевнений, 
що таких голосувань нам не потрібно буде, тому що просто причин для 
цього не буде. Але сьогодні є прохання все-таки повернутись... 

Прокопів В.В.: Зрозуміло. Зараз поставлю вашу пропозицію на 
голосування. 

Назаренко, будь ласка! Не зрозумів? 
Назаренко В.Е.: У мене, Володимире Володимировичу, у мене так 

само, прошу врахувати пропозиції. Після цього рішення так само змінити 
черговість. Сотні громадян, військових так само очікують уже декілька 
тижнів чи навіть місяців розгляд своїх справ. Тому відповідно по 
можливості змінити черговість і розглядати громадян, у тому числі 
учасників війни. 

Прокопів В.В.: Пане Володимире! Навряд чи ми зможемо це зробити, 
оскільки ми не маємо тут доповідача з цього приводу і в нас уже практично 
вичерпано час пленарних засідань. Одразу будемо запрошувати людей, про 
яких ви говорите. З величезною повагою до них ставимось, але будемо 
запрошувати їх на наступне пленарне засідання, коли буде реально 
встигнути розглянути всі питання громадян. 

Зараз ставлю на голосування пропозицію Андрія Страннікова щодо 
повернення до розгляду проекту рішення "Про внесення змін до Програми 
економічного і соціального розвитку міста Києва на 18-20 роки", 
затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2019 року".  

Щодо повернення до цього проекту рішення! Прошу визначатись! 
Голосування: 
За - 58, проти  - 0, утр. - 0. Рішення не прийнято. 
Колеги, час нашого пленарного засідання практично вичерпано. Я хочу 

подякувати кожному з вас за продуктивний день! 
Я оголошую пленарне засідання, а також VІІІ сесію Київської міської 

ради закритими. 
Пропоную виконати Державний Гімн України! 
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(Виконується Державний Гімн України). 
 
   
  <---   16 Мая  17 ч 47 м 56 с  ----   Перший   ---> 
   
(Виконується Державний Гімн України). 
 
   


