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протокол лъ 412022

гIостiйно дiючоi конкурсноТ KoMicii для коtIкурсIIого вiztбору

на посади керiвникiв суб'сктiв господарюванI{я KOMylIaJlLII0I,0
економiки, пiдпорядкованих Щепартаменту траttсttоlэ,t,llоi'

БЕРЕЗОВСЬКИИ

iнфраструктури виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoi ради (КиiвськоТ MicbKoj'
державноТ адмiнiстрацiТ), утвореноi розпорядженням КиТвського мiського гоJlоl]и
вiд 11 липня 2017 року М 512 (у редакцiТрозпорядженItя КиТвсьl<оl,о Mict)I(oI,o
голови вiд 1В серпня 202I року NЬ 719)

(07> лютого 2022 року
Початок засiдання об 1 1.10 год
Закiнчення засiдання об 13.20 год
м. Киiв, вул. Хрещатик, 36 (KiM. 514)

Присутнi:

Микола Володимирович

гАлАсь
олег Iванович

мАлrIрЕвич
Олесь Вiкторович

мАмоян
Сергiй Чолосвич

порАIhtо
Андрiй Миколайович

представrIик громадськоТ орI,аiIriзаrtil'

<НацiональFIа асоцiаtliяt лорожIIикiв YKpai't l1,1>> (за

згодоrо), I,олова KorrKypcrtoT KoMiciT;

радник КиТвського MicbKo1,o I,оJlоI]и (rIa

громадських засадах) з г]итаIII) заtlобil-аlIIIя ,I,a

виявлення корупцiТ (за згодоlо);

депутат КиТвськоТ м i ськоТ р ади, депута,гс ь ка

фракцiя ПолiтичtлоТ партiТ (УЛАР (УкраТrlсt,кий

Щемократичний Альянс за РесРорми) [3ir,а.lriя

Кличка> (за згодоrо);

депутат КиТвсl,коТ Micbl<oT ради, :]rlcl,yIIIIHI(

голови гlостiйtlоТ KoMicii КиТвськоТ Micbr<oT l);ulи з

питань транспорту, зв'язку та рскJlами (за

згодою);

депутат КиТвськоТ MicbKo\ ради, llеIIу,га,гсLI(а

фракIдiя ПолiтичноТ партiТ <CBpolteйct,lcal

солiдарнiсть> (за згодою);



СА,ГАНОВСЬКИИ
Сергiй Васильович

тюрIнА
Марина МиколаТвна

хомЕнко
.Щенис Юрiйович

шпильовиЙ
IBaH Федорович

Вiдсутнi:

БУРДУКОВА
Вiкторiя Вадимiвна

ГАБIБУЛЛАеВА
Щiнара Тарлан кизи

грIд]Енко
олексiй Анатолiйович

емЕць
Леонiд Олександрович

2

радник Киiвського мiського гоJlоI]и (rra

громадських засадах) з питань заIlобiI,аIIlIя ,I,a

виявлення корупцii (за згодоrо);

голова КиТвськоТ MicbKoT про(lспi"lrки tlparlitзlll,t l<i tl

комунаJIьного траIIспорту, l,I]tll IcItcrlэ,t,tIcri

iнфрас,груктури r,a безпеки руху (за зl,оltоrо).

начальник управлitlllя забезIlс,IсIlIlя iliя:Ibltoc,t,i
заступника мiськоl,о I,оJIоI]и - ccKpcl,allrl
КиТвськоТ MicbKoT раllи секlэет,аlliату КиТtзсl,tсоj'

MicbKoT ради (за згодоrо),

перший застуIIItик lцирекl,ора /\ellalэl,i]l\4cII,I,y

транспортноТ iнфраструктури BI,IKollaI]lIoI,()

органу КиiвськоТ мiськоi ради (КиТвськоТ пцiсt,tсоТ

державноТ адмiтliстрачiТ), ceKI)eTap I(orrrcy1,1crlrli'

KoMiciT.

депутат КиТвськоТ MicbKoT ра.tlи, засl,уIlIIик
голови постiйrrоТ KoMiciT КиТвськоТ Mict,tcclt' l)i]/l1,I

з питань транспорту, зв'язl<у ,га peI(JlaI\4IJ (за

згодою);

депутат КиТвськоТ MicbKoT рали, ltерtIlий

заступник головИ постiйrrоТ KoMicij' Klli'tзct,liol'

MicbKoT Ради з питаIIь мiсцевого саNIоl]l)я/lуI}аIIIIrI,

регiональних та мiжнаро2lttих зв'яtзtсirl (:за

згодою);

представниК грома.цськоТ орr,аrliзаriii'

<ВсеукраТнське об'сдтlаttrlя <<Аrз,I,омай/lzttl>> (за

згодою);

депутат КиТвськоТ MicbKoT ради, голова Itсlс,гiйtttlr'

KoMiciT КиТвськоТ MicbKoT рчtllИ :] IIИ'l'ilIIl)

регламенту, депутат,ськоТ етики т,а заttобiI,;tttttll

корупцiТ (за згодоrо).
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Iншi особи: Кузьмiн Щенис Вiкторович, кандидат tta заЙtlя'гт'я tзаtСаtl'ГttО'f

посади КП <КиТвтранспарксервiс>.

Засiдання постiйно дiючоТ конкурсноi KoMiciT для KoIIKypcIIoI,o rli7lбору

кандидатур на посади керiвникiв суб'сктiв господарIоваIlIIrI KoN,IytlaJILIIoI'o

сектора економiки, пiдпорядкованих ЩепартамеII1,у т,рi]IIсIlоlэ'гtlсli'

iнфраструктури виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT ради (КиТвсr,кс'lТ Mtict,l<ol'

державноТ адмiнiстрацiТ) (далi-Конкурсна комiсiя) с tIовIIоважIiим, вillIIоtзi/trIо /l()

Положення про конкурсний вiдбiр кандидатур на посали керiвtrикitl cyб'ct<'r'itз

господарювання комунального сектора екоtlомiки в Micтi Кис:вi (.lta"'ri-.

Положення), затвердженого рiшенням КиТвськоТ MicbKoT Ради вiд 2l .lIиttlrя 20l(l

року Jф 7В617В6.

Перед оголошенням порядку денного, Березовський м.R. llolloBilз tIJlcI1.1l\,l

КонкурсrrоТ KoMiciT, що на даному засiданrтi зараз прису'гrriй I{узt,tчlirr i1.I].,
кандидаТ на зайнЯття вакаНтноi посади директора KoMytIaJlbIIoI,o tli2lltlэ1,1смс,гtзit

<Киiвтранспарксервiс>, та наголосив що на iм'я гоJlови KorlKypclroT r<oMicil'

04,02.2022 надiйшов лисТ вiд Кузьмirrа д.в. /{аrrий Jlист заtIl4,t,ilII()

Березовським М.В.

Виступили:

Порайко д,м., який запропонував розгляI{ути лист Кузьмirlа /\.I}. r<оllсrrипl

членом Конкурснот koMiciT та на наступному засi/lаtлrri kolrkypcrroi' rcilп,ricil'

виrIести його на обговорення щодо надання rrрогIозицiй.

Шпильовий I.Ф., вирiшив пiдтримати пропозиtlitо 11орайка А.М.
Кузьмiн Щ.В. запропонував на наступне засiлання KorrKypcrtoj' KoMiciT, якt:

вiдбудеть ся |О.о2,2022 включити в порядок дегttIий розгля/l лис,га вiд Ozt.02.2022,

та при можливостi дане питання розгляЕIути першим в гIорялку /lcllIloмy.

Вирiшили: включи,ги В порядок денний засiдання KortKypcrIoT KoMiciT якс

вiлбудеть ся |О.02.2022 об 11.00 год., обговорення листа Кузьмirrа /\.В.

Голосували: ((за)) - 9 (Березовський м.в., Галась ().I., Mat.lltllэc:tll,t,t ().l].,

Мамоян с.ч., Порайко A.I\4., Сатановський с.в,, Tiopirra N4.N4., XoMetrKo /(.I().,
ТТТпильовий I.Ф.);

<проти> - 0;
(утримались>> - 0.

Рiшення прийнято

Кузьмiн Щ.В. залишив засiдання КонкурсноТ KoMiciT,



ПОРЯДОК ДЕFIFrИЙ

1. Розгляд конкурсних пропозицiй кандидатiв, якi претеrIлуIо,I,I) IIil зайIIrIl"I'rI

посади начаJIьника комунального пiдприемства <<lLIляхово-ексIIJlуатаIIiйlrс

управлiння по ремонту та утриманню автомобiльних шляхiв та спору/l IIа Ill]x

кМагiстраль)) та проведення з ними спiвбесiди.

2. Визначення результатiв конкурсу на заЙняття tIосади |IaIIilJIl,tI1.1l(i.l

комунального пiдприемства <IТIляхово-експлуатацiйrrе угrрав"ltittIIrI IIо l]cMOtI'l'y
та утриманню автомобiльних шляхiв та споруд на IIих <I\4агiс,граJ]L)).

3. Iншi органiзацiйнi питання.

Забезпечу€ться здiйснення аулiофiксацiТ засiдаIlня KortKylэcrloi' l<oпlicij' ,]

урахуваНням II. 5 По-llоЖення, затвердЖеногО рiшеIlttям КиТвськоТ Mict,tcoj' pa/t14

вiд21 липня 2016 року Nb 786/7В6.

Березовський М.В. оголосив питання порядку денного.
Iншlих пропозицiй до Порядку денного не надiйшrло.

Вирiшили: порядок денний затвердити.

Голосували: ((за)) - 9 (Березовський м.в., Галась o.I., Ма.ltяlреtзи,t ().I],,

Мамоян с.ч., Порайко A.I\4., Сатановський с.в., Тюрiна N4.N4., XoMcltlco /1.I().,
IТТпильовий I.Ф.);
<проти> - 0;
(утримались> - 0.

Рiшення прийнято.

1. СЛУХАЛИ:
Березовського vI.B., який доповiв, що дJIя участi в KoIIKyl)ci tla заilItll,t"l,яt

посадИ начаJIьника комуналЬногО пiдприсмства <II]ляхово-ексIlJIуа,t,аrtiйlrс

управлiння rrо ремонту та утриманню автомобiльних rп.ltяtхitз та сг]оl]у/l Ili] lIl]X

<Йагiс.граль)) подаJIи документи наступIIi каIlди/{а,ги: Iiapar rоlз IOpiii

Миколайович, Лiнивий Вячеслав ОлексаIлдрович, Малов ()"lrclccarr,,t1,1

Олександрович, OBcieHKo Олександр Борисович, Петруха Сергiй [}a"lrclliilotзt,t,t.

Березовського М.В., якиiт запропонував Llленам KoHKypcrroT KoMicir'rri71 '1Д1:

розглядУ конкурсних пропозицiй та проведеIIня сгriвбесi/lи з каII/(14ltа,гаN,II,i

заповнюватИ листИ оцiнюваннЯ кандидатiВ з проставJIяIIIIrIм ба_ltitз, lIlO

передбаченi Регламентом КонкурсноТ KoMiciT. Водночас зазIIаLIиI], lI(o LIJICIII,I

4
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Конкурснот KoMiciT, за бажанням, можуть керуватися рсй,гиtll,опl бa"rriIЗ IIl)I4

визначеннi кандидатур на розгляд суб'скту призначенi{я.

Березовського М.В., який запропонував розпочати спiвбесi/Lи з l<atllll.,I/la'гilMLI

в алфавiтному порядку та визначити регламент в 10 хвилиII /UIя /(оlrоrзilti Ko)KII()I'()

з кандидатiв на зайняття посади начальника комуrIальIIоI,о tli7lltрисмсr,rза

<Шляхово-експлуатацiйне управлiння гIо ремонту та утримаIIIIIо авт,омобiJlLIIих

шляхiв та споруд на них <Магiстраль)).

Вирirrrили: пiдтримати дану пропозицitо.

Голосували: ((за)) - 9 (Березовський м.в., Галась 1.1., N4а;lяtlэсtзи,r ().[J.,

Мамоян с.ч,, Порайко А.м., Сатановський с.в., ТюрirIа м.vI., XoMelrKo /(,IO..
ТIТпильовий I.Ф.);

<проти> - 0;
(утримапись>> - 0.

Рiшення прийнято.

ВиступиЛи: БаранОв Юрiй VIиколайович, Лilrивий Вячес-паtз O"llclccalI/lpOl]I,1lI.

Малов Олександр Оrrександрович, OBcicHKo Олексаtlлр Iiорисович, IIc,l,pyxa

Сергiй Валерiйович, якi презентували своТ KoHKypcrri пропозицiТ,га Biltrrotзi/laзtt,l

на запитання членiв КонкурсноТ KoMiciT.

2, СJIУХАЛИ:
БерезовСького м.в., який повiдомив, Lцо за резулы,аl,ами оItitttоtзаllttя

конкурсних пропозицiй та спiвбесiди з кандиДаl,амИ tla IIосалУ IIаIIаJIl)IIИl(i:l

комуI]аJIЬногО пiдприсМства <IIТляхово-експлуатаrдiйIIе yпpaBrrirrtIrI IIО pcN4oII,I,)/

та утриманню автомобiльних шляхiв та споруд на них <МагiстРа-llь> lli/lСуп,lt<t,lIзи йl

рейтинг кохtного кандидата склав:
1.Малов Олександр Олександрович - 190 баlriв;

2. OBcieHKo Олександр Борисович - 145 балiв;

3. Петруха Сергiй Валерiйович - |З2 балiв;
4. Баранов IОрiй Миколайович- 116 балiв;
5. Лiнивий Вячеслав Олександрович - 1 13 балiв.

Березовського м.в., який запропонував членам KorrKypcrroT lcoMicil'

висловити свою думку по кожному кандидату дJIя визI{аченlIя гtоr,сtttliйtlсlt,il

рейтингу.

Виступили: Березовський м.в., Галась 0.I., N4амоян С.Ч., 11орайr<о д.М..
Сатановський С.В., IIIпильовий I.Ф.
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Березовського м.в., який запропонував проголосува,ги за KoiI(IIOI,()

кандидата В черговостi по кiлькостi набраниХ баrliв' Bilt бi:lьtIIоl,о /lo

найменшого.

Вирiшили: пiдтримати пропозицiю Березовського N4.I].

Березовського vI.B,, який запропонував гIроголосувати :]а каIl/lи/(аl,ll

IVIалова Олександра Олександровича та рекомендувати його КиТвсt,r<ому

MicbKoMY головi для призначення на посадУ начальника KoMylIaJII)IIOl'O

пiдприемства <Шляхово-експлуатацiйне управлiння по peMorrTy та yTp14M.lIIIII()

автомобiльних шляхiв та споруд на них <Магiстраль)).

Голосували: ((за)) - 9 (Березовський v[,в., Гаltась 0.I., N4аляlэевl,t,I O.t].,

Мамоян с.ч., Порайко д.м., Сатановський с.в., T'ropiHa N4.Iv., XoMctlr<o /[.I().,
ПIпильовий I.Ф.);

<проти> - 0;
(утримались>> - 0.

Рiшення прийнято.

Березовського м.в., який запропонував проголосувати з.r KaII/lrl/ia,I,a

OBcieHKa Олександра Борисовича та рекомендувати його КиТвсьt<оп,tу Mict,l<ob,ty

головi для призначеннЯ на посаду начальника комунапьноI,о lIi2lttрисп,Iс,I,I]i-l

<JТТляхово-експлУатацiЙне управлiння по ремонтУ та утриМаlIнIо авт,омобiJII)II1,1Х

шляхiв та спору/I на них <Магiстраль)).

Голосували: ((за)) - 5 (Березовський м.в., Галась о.I.,СатаIIовсLI(l4й с.в.,

"О'ffоY;Х; :tl"H 
ко {,Ю, ) ;

(утримались)) - 4 (Маляревич о.в., N{амоян с.ч., I-Iорайко д.N4.,

Шпильовий I.Ф.).

Рiшення не прийнято.

БерезовСького vI.в., якиЙ запропонував проголосувати за KaIIi(1,1,]lal,I,i,l

ПетрухУ СергiЯ ВалерiйОвича та рекоменДувати його ltиТвському Mict,l<clп,ty

головi для призначення на посаду начальника комунаJlьIIого lti2цttlэl,tс:ь,tс,t,tзlt

<<Шляхово-експлУатацiйне управлiння по ремонтУ та утриМанIllо аlугомобiJ]IlIIИХ

шляхiв та споруд на них <Магiстраль)).

Голосували: <<за>> - 0;
(проти)) - 2 (Березовський N4.B., Шпильовий I.Ф.);
(утрималиоь)) - 7 (Галась 0.I., lV{аляревич О.В., Мамоян с.ч., I Iорайr<о д.М..

Са,гаlтовський С.В., Тюрiна I\4.M., Хоменко Л.Ю.);



Рiшення не прийнято.

Березовського м.в., якиiт запропонував проголосувати за каlII/Iи/lа],а

Баранова IОрiя ]\a[иколайовича та рекомендувати Його КиТвському Mict,tcoп,t1'

головi дпя призначення на посаду FIачальника комуIIальIlоl,о tli71ll1эисмIс'I't]il

<ТIТляхово-експлуатацiйне управлiння гIо ремонту та утриманIIIо ав'гопцобiJII)IIИХ

шляхiв та споруд на них кVIагiстраль)).

Голосували: ((за)) - 4 (Маляревич о.в., Мамоян с.,]., Ilсlрайко д.м.,
IТIпильовий I.Ф.);

<проти> - 0;
(утримались)) - 5 (Березовський м.в., Га-цась o.I., Сатаttовсl,кий C.I}.,

Тюрiна I\4.M., Хоменко Л.rО.).

Рiшення не прийнято.

БерезовСькогО м.в., якиЙ запропоНуваВ гIрогоJIоСуватИ за KaIIl1LI/lijll'i,l

ЛiнивогО Вячеслава ОлексанДровича та рекоменДуI]атИ йоr,о I(иТtlсt,tсош,t1,

MicbKoMY головi длЯ призначення на посадУ I{ачальника KoMylIaJII)llOt'()

пiдприемства (Шляхово-експлуатацiйне управлirrня по ремонтУ ],а уl,римilIlIII()
автомобiJIьних шляхiв та споруд на них <V[агiстраль)).

T;HЖ"jiii]i]*.uп"и м в );
(утримаЛись) - 8 (Галась 0.I., Маляревич О.В., Мамоян с.ч., I Iорайrсо д.N4..

Са.гановСькиЙ с.в., Тюрiна M.IVI., Хоменко д.Iо., LIIпильовий I.Ф.).

Рiпrення не прийнято.

Виступили:
Шпильовий I.Ф., ПорайкО А.м., МамояН с.ч., якi :]aI]pOI1OIiyI]ajII,1

проI-олосуватИ повторно за кандидата Баранова IO.N4. т,а OBcicrrKa С).Ij.

Вирiшили: пiдтримати пропозицiю.

Березовського N4.B., якиЙ запропонував проt,олосува,ги за KittI/ll4lli],I,a

Баранова ЮрiЯ VIиколайовича та рекомендуватИ його КиТвському Micl,t<oMy

головi ллЯ призначення на посаду начаJIьника комуЕIальIIоI,о tliдltlэись,lс,t,lзlt

<TI Iляхово-експлУатацiйне управлiння по ремонтУ та утриМаннIо ав,гомоб i Jl l)I I И Х

шляхiв та споруд на них <МагiстраJIь)).

I-олосували: ((за)) - 4 (Маляревич о.в., I\4амоян с.ч., IIорайlсо д.VI.,

Шгlильсrвий I.Ф.);

-7
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(проти) - 0;
(утрLIмались)) - 5 (Березовський I\4.B., Галась 1.1., СатаttовськиЙ C,I}.,

Тюрiна М.М., Хоменко Д.Ю.).

Рiшення не прийнято,

Березовського М.В., який запропонував проголосувати за l(ilII/l14/(al'll

OBcieHKa Олександра Борисовича та рекомендувати його ItиТвському MicLtctlM1'

головi для призначення на посаду начальника комунальIIого пiltlllэисмс,гllа
<IПляхово-експлУатацiрiлtе управлiння по ремонту та утриМаIIIIIо aBT,oMoбi.ll1,II14X

tпляхiв та споруд на них <МагiстраJrь)).

ГолосуваJIи: ((за)) - 5 (Березовський М.В., Галась О.I.,Сат'аIIовСLКИй C.I].,

"оЖоY;Х; :tl"HKo 
Щ*о ) ;

(утримаЛись)) - 4 (Маляревич о.в., Vlамояtl с.ч., I Iорайко д.IVl.,

IIIпильовий I.Ф.).

Рiшеtlня не прийtтято.

голова Конкурснот koMiciТ оголосив перерву в роботi korIkypclroi' rссlпцiсi'l'

тривалiстrо в 10 хв.

Пiсля перервИ о 1з.l5 ГоД' членИ КонкурсгlоТ KoMiciT IIрисl,уIII,I:It4 llo
обговоре}Iня кандидатiв.

Виступили: Березовський м.в., Галась о.[., N4амояtt с.( I.,

СатановСький с.в., IIIпильоВий I.Ф., Хоменко л.Iо., якi запрогIоIIуI]аJIи IIlc [)il::t

повторно винести на голосування двох кандидатiв, а саме: Бараttова IO.N4. ,га

OBcicHKa о.Б.

Вирiп_тили: пiдтримати пропозицitо.

БерезовСькогО м.в., якиЙ запропоНуваВ проголосува,ги за,l K;iIl/lt4/la,I,il

Баранова IОрiЯ VIиколаЙовича та рекомендувати його КиТвському п,licLl<tllvty

t,оловi для призначення на посадУ начальника комунального lli71ll1ll,tc:MIc,I,Itil

<Шляхово-ексIIлуатацiйне управлiння по pel\4olr,гy та утримаIIнIо zttзl,омсlбiJILIILlх

шляхiв та споруд на них <}rlагiстраль)).

Голосували: ((за)) - 4 (Маляревич о.в,, Мамояrt с.ч., I-Iорайко д.N4.,

IТIпильовий I.Ф.);
<проти> - 0;
(утрималиоь)) - 5 (Березовський м.в., Галась o.I., Сатаitовський (].I].,

'Гlорiна М.VI., Хоменко Д.Ю.).



Рiпrення не прийнято.

Березовського М.В., який запропонував проголосувати за каII/lи/1.1'I'а

OBcicHKa Олександра Борисовича та рекомендувати його КиТвському Mict,t<tlb,t1,

головi лля призначення на посаду начальника комуI]аJIьFIого tti.l1llрисмсr,Iза

<Шляхово-експлуатацiйне управлiння по ремонту та утримаtIIIIо авт,омобi.ll1,IIL,iх

шляхiв та споруд на них <Vlагiстраль)).

ГолосуваJIи: ((за)) - 5 (Березовський М.В., Галась О.I.,Са,гаIIовсLI{ий C.IJ.,
TropiHa Nl.M., Хоменко Д.rО.);

<проти> - 0;
((утримались)) - 4 (Маляревич О.В., Мамоян С.Ч., [1орайl<сl Д.М1.,

Шпильовий I.Ф.).

Рiшенtrя не прийнято.

Виступили: Галась 0.I., який запропонував оголосити коIIкурс tIoB,I,opIIo IIil

зайняття посади начаJIьника комунального пiдприсмства <II llrяхtllзО-

експлуатаrliйне управлiння по ремонту та утриман}Iю автомобiJIьlIих tlt:lяlхitз ,гil

споруд на них <МагiстраJIь)) з 0В.02,2022

Вирiшили: пiдтримати пропозицiю.

Голосували: ((за)) - 9 (Березовський м.в., Галась 0.I., IVIа;]ярсI]иII (),I}.,

Мамоян С.Ч., Порайко A.IVI., Сатановський С.В., TlopiHa N4.M,, XoMcltl<o /[.I().,
IТТпильовий I.Ф.);

<проти> - 0;
(утримались> - 0.

Рiшення прийнято.

3.СЛУХАЛИ;

Березовського м.в., який повiдомив, наразi с двi BaI(aII1,IIi Iloca/lr,t

rlачальникiв комунальних пiдприемств, а саме: KoMyHaJIbI{e Ililltllэl,tсмс,I,tзо

<LLIляхово-експлУатацiйне управлiння по ремонту та утриманIlIо аrз,r,омобiJILIII{х

tпляхiв та споруД на ниХ /{арницького району> м, Кисва 1,а KoN4ylIaJII)IIC

пiлприемство <Шляхово-експлуатацiйне управлiнIlя t]о ремоII1,у та y1,1)LII\4zlIIIIlO

автомобiльних шляхiв та сгIоруд на них Солом'яtIського райотrу> м. Itис:lза.

ЗапропонуваВ огоJIоситИ конкурс на зайняття BaKaHTI{OT поса/lи IIaLIaJIIlII14l(i,l

комуIIалЬногО гriдприеМства <Шляхово*експлуатаrtiйrrе упраrзлiIlIIя 11О pcI\4oII,I,)/

та утриМаннЮ автомобiльниХ ш"ltяхiВ ,га спорУ/l IIа rrих /{арr,IиIlLкоI,О Райtlll1,>>

N,I. KtlcBa з \4.02,2022 та оголосити KoIrKypc tta зайttяrтя BaKalt,t,Itol' IIOcilllll
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начальнИка комунаJIьного пiдприсмства кШляхово-експлуатаrtiйlrе ytIllalз,ltitttllt

по ремонту та утриманню автомобiльних Irlляхiв та сгIору/l IIа II14x

Солом'янсъкого району> м. Киева з2L022022,

Вирiшили: пiдтримати пропозицiю,

Голосували: (за) - 9 (Березовський IVI.B., Галась о,[., МIzt.ltяtllсrз1,1,t 0.I],,

N4амоян с.ч., Порайко л.N4., iuruпоu.ький с.в., Tropirra N4.N4., XoMctrKo /\.I().,

Шпильовий I.Ф.);
<проти> - 0;
(утримались) - 0.

Рiшення прийнято.

Березовський м.в. повiдомив. rцо нас.гупне засiдаttняr KorIl(yl)cIrol' lctlп,licil'

вiдбудеть ся 10.о2,2о22 та 14,02,2022 об 11,00 год,

Йфrr,/i,",uu,' _//,в,
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