КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 к.1005/1

тел.:(044)202-70-76, тел./факс:(044)202-72-31

№ 29/288/03-07

ПРОТОКОЛ № 7
м. Київ

16.09.2014
ПРИСУТНІ:

Андрійко Р.Ю.
Бричук К.Г.
Лещенко Ю.В.
Костюк С.А.
Кириченко К.В.
Кримчак С.О,
Кондратюк Н.В.

– голова постійної комісії, головуючий;
– перший заступник голови постійної комісії;
– заступник голови постійної комісії;
– секретар постійної комісії;
– депутат постійної комісії;
– депутат постійної комісії;
– головний спеціаліст, який забезпечує діяльність постійної комісії.

ЗАПРОШЕНІ:
Птуха С.М.

– заступник директора Департаменту земельних ресурсів;

Мавлянов Д.Б.

Субботін В.М.

– перший заступник директора Департаменту міського
благоустрою – начальник управління екології та охорони
природних ресурсів;
– представник управління екології та охорони природних
ресурсів;
– в.о. генерального директора ККО «Київзеленбуд»;

Сарафанов О.

– КП «Плесо»;

Смурний Т.А.
Вишневський І.А.
Сербін О.І.
Макаріна І.М.

– директор КП «Притулок для тварин»;
– представник КП «Притулок для тварин»;
– директор КП «Київський міський будинок природи»;
– директор КП «Київська міська лікарня ветеринарної
медицини»;
– представник КП «Київська міська лікарня ветеринарної
медицини»;
– директор КП «Центр ідентифікації тварин»;
– представник КП «Центр ідентифікації тварин»;
– ККВП «Міськпаливо»;
– заступник директора ТОВ «Екопласт»;
– ТОВ «Інвестбуд гарант»;
– ТОВ «Київхімпостач»;
– ПАТ «ХК «Київміськбуд»;
– депутат Київської міської ради;
– депутат Київської міської ради;

Сібілева Є.В.

Костюшко В.О.
Качкан О.В.
Косовець О.
Берулава Д.З.
Свір М.С.
Кулик Н.
Козленок І.
Дудурич В.М.
Кісільов І.П.
Турець В.В.
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Бондаренко Д.С.
Михайленко В.О.
Стоянов В.
Салій К.
Соловйова М.М.

– депутат Київської міської ради;
– депутат Київської міської ради;
– громадський діяч;
– громадський екологічний інспектор Мінекології;
– громадський діяч.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І.

Розгляд звернення Громадської організації «Корчувате – наш дім» від
02.09.14 №057/014 щодо надзвичайної ситуації з масовим мором риби на
річці Коник в Голосіївському районі м. Києва, яка виникла у червні
поточного року.
Доп. Репінський А.С., Мавлянов
Дехтяренко С.С., Матвієць В.В.

ІІ.

Д.Б.,

Даневич

М.В.,

Походій

П.І.,

Розгляд звернення Громадської ради при Міністерстві екології та
природних ресурсів України від 13.08.14 №65/2 щодо розгляду
рекомендацій, наданих Громадською радою, стосовно ефективності роботи
деяких комунальних підприємств, підпорядкованих Департаменту міського
благоустрою та збереження природного середовища (КП «Плесо», КО
«Київзеленбуд», КП «Притулок для тварин», КП «Центр ідентифікації
тварин», КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», КП
«Київський міський будинок природи».
Доп. Мавлянов Д.Б., Пходоій П.І., Субботін В.М., Смурний Т.А., Качкан О.Г.,
Макаріна І.М., Сербін О.І., Чорний В.І.

ІІІ.

Розгляд звернення Центральної геофізичної обсерваторії від 08.08.2014
№16-01/21-1525 про систему моніторингу забруднення довкілля м. Києва.
Доп. Косовець О., Роменський С.Я., Мавлянов Д.Б.

IV.

Розгляд звернення ТОВ «Екопласт-УКР» від 25.08.14 №180 щодо
впровадження європейського досвіду у сфері управління твердими
побутовими відходами.
Доп. Караман Р., Роменський С.Я.

V.

Розгляд проекту рішення Київради «Про надання статусу скверу земельній
ділянці на перетині вул. Юрія Кондратюка та просп. Маршала
Рокосовського у Оболонському районі м. Києва».
Доручення заступника міського голови – секретаря Київради Резнікова О.Ю. від
29.07.14 №08/231-140/ПР.
Доп. Турець В.В., Поліщук О.Г., Субботін В.М.

VІ.

Розгляд проекту рішення Київради «Про надання статусу скверу земельній
ділянці площею 0,26 га на вул. Олеся Гончара, 5-7 у Шевченківському
районі м. Києва».
Доручення заступника міського голови – секретаря Київради Резнікова О.Ю. від
03.09.14 №08/231-714/ПР.
Доп. Бондаренко Д.С., Поліщук О.Г., Субботін В.М.

VІІ.

Розгляд проекту рішення Київради «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 05.06.2007 №91-6-00662».
Доручення заступника міського голови – секретаря Київради Резнікова О.Ю. від
01.09.14 №08/231-700/ПР.
Доп. Вовченко О.Л., Поліщук О.Г.

VІІІ.

Повторний розгляд проекту рішення Київради «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
казенному підприємству «Кіровгеологія» на алеї 41-го року у Деснянському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель та споруд
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бази відпочинку», К-18877.
Доручення заступника міського голови – секретаря Київради Резнікова О.Ю. від
06.08.14 №08/231-367/ПР.
Доп. Костюк С.А., Бдюлєв Д.А.

ІХ.

Повторний розгляд проекту рішення Київради «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Київському комунальному об’єднанню зеленого будівництва та
експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. М. Майорова,
6 в Оболонському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлового будинку (соціального житла)», К-20775.
Доручення заступника міського голови – секретаря Київради Резнікова О.Ю. від
29.07.14 №08/231-282/ПР.
Доп. Субботін В.М.

Х.

Розгляд проекту рішення Київради «Про надання дозволу на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальному
підприємству по утриманню зелених насаджень Святошинського району
м. Києва на вул. Жмеринській у Святошинському районі м. Києва (парк
Совки) для будівництва та обслуговування виробничих будівель і споруд»,
К-22727.
Доручення заступника міського голови – секретаря Київради Резнікова О.Ю. від
29.07.14 №08/231-279/ПР.
Доп. Субботін В.М.

ХІ.

Розгляд проекту рішення Київради «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки КП УЗН
Деснянського району м. Києва на вул. Милославській, 23-г у Деснянському
районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і зелених
насаджень (без права капітальної забудови)», К-22056.
Доручення заступника міського голови – секретаря Київради Резнікова О.Ю. від
29.08.14 №08/281-685/ПР.
Доп. Поліщук О.Г., Субботін В.М.

ХІІ.

Розгляд проекту рішення Київради «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки КП УЗН
Деснянського району м. Києва між просп. Генерала Ватутіна та вул.
Миколи Закревського у Деснянському районі м. Києва для утримання та
благоустрою зелених зон і зелених насаджень», К-22630.
Доручення заступника міського голови – секретаря Київради Резнікова О.Ю. від
27.08.14 №08/281-634/ПР.
Доп. Поліщук О.Г., Субботін В.М.

ХІІІ.

Розгляд проекту рішення Київради «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок КП УЗН
Солом’янського району м. Києва для обслуговування та експлуатації
парків, скверів та бульвару у Солом’янському районі м. Києва», К-22641.
Доручення заступника міського голови – секретаря Київради Резнікова О.Ю. від
0809..14 №08/281-731/ПР.
Доп. Поліщук О.Г., Субботін В.М.

ХІV.

Розгляд проекту рішення Київради «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «БІГНАПІ і
партнери» на просп. Генерала Ватутіна, 7 у Деснянському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування комплексу нежилих будівель і споруд
та гідротехнічної споруди», К-22147.
Доручення заступника міського голови – секретаря Київради Резнікова О.Ю. від
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28.08.14 №08/281-643/ПР.
Доп. Поліщук О.Г., Субботін В.М.

ХV.

Розгляд проекту рішення Київради «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ
«ІНВЕСТБУД ГАРАНТ» на просп. Московському, 24-б в Оболонському
районі м. Києва для будівництва громадсько-торговельного комплексу», К22336.
Звернення постійної комісії Київради з питань містобудування та землекористування
від 10.09.14 №08/281-396.
Доп. Поліщук О.Г., Субботін В.М.

XVI.

Розгляд проекту рішення Київради «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПАТ
«Київхімпостач» на просп. Московському (затока Волковата) в
Оболонському районі м. Києва для будівництва, обслуговування та
експлуатації
об’єкта
інженерно-транспортної
інфраструктури
та
дорожнього господарства (транспортна розв’язка під’їзних шляхів до
громадсько-торговельного центру із енергетичною системою споруд
освітлення, очисних споруд та декоративним озелененням території
загального користування)», К-22176.
Звернення постійної комісії Київради з питань містобудування та землекористування
від 10.09.14 №08/281-396.
Доп. Поліщук О.Г., Субботін В.М.

XVII.

Розгляд проекту рішення Київради «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок КП «Дирекція
будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» на Поштовій площі у
Подільському
районі
м.
Києва
для
будівництва
об’єкта
багатофункціонального призначення та комплексного благоустрою скверу
на Поштовій площі в складі проекту реконструкції транспортної розв’язки
на Поштовій площі», К-20622.
Звернення постійної комісії Київради з питань містобудування та землекористування
від 09.09.14 №08/288/281-378
Доп. Поліщук О.Г., Субботін В.М.

XVІII. Розгляд проекту рішення Київради «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок Державному
територіально-галузевому об’єднанню «Південно-Західна залізниця» у
Дарницькому районі м. Києва для обслуговування та експлуатації будівель
і споруд залізничного транспорту, захисних та укріплювальних зелених
насаджень», К-21084.
Звернення постійної комісії Київради з питань містобудування та землекористування
від 03.09.14 №08/281-329.
Доп. Поліщук О.Г., Субботін В.М.

XІX.

Розгляд проекту рішення Київради «Про передачу земельної ділянки ПАТ
«Холдінгова компанія «Київміськбуд» для організації будівельних робіт з
подальшим благоустроєм та озелененням земельної ділянки на вул.
М. Кравченка, 12 у Шевченківському районі м. Києва», А-6808.
Доручення заступника міського голови – секретаря Київради Резнікова О.Ю. від
20.08.14 №08/281-649/ПР.
Доп. Поліщук О.Г., Мавлянов Д.Б., Субботін В.М.

XX.

Розгляд проекту рішення Київради «Про передачу ПАТ «Холдінгова
компанія «Київміськбуд» земельної ділянки для благоустрою та озеленення
території на просп. Возз’єднання, 21-г у Дніпровському районі м. Києва», Д4

6871.
Звернення постійної комісії Київради з питань містобудування та землекористування
від 03.09.14 №08/281-344.
Доп. Поліщук О.Г., Мавлянов Д.Б., Субботін В.М.

ХХI.

Розгляд проекту рішення Київради «Про передачу громадянину Гульку
Юрію Омельяновичу земельної ділянки для будівництва, обслуговування
та ремонту об’єктів транспортної інфраструктури та створення озелененої
території загального користування на просп. Перемоги, 136 у
Святошинському районі м. Києва», Д-6928.
Доручення заступника міського голови – секретаря Київради Резнікова О.Ю.
27.08.14 №08/281-633/ПР.
Доп. Поліщук О.Г., Мавлянов Д.Б., Субботін В.М.

ХХII.

від

Різне.
1. Розгляд заяви Міністерства екології та природних ресурсів України від
20.08.2014 №513/9/10152-14 про розміщення соціальної реклами та
інформаційної кампанії щодо
важливості територій та об’єктів
природно-заповідного фонду для сталого розвитку України.
Доп. Андрійко Р.Ю.

2. Розгляд проекту рішення Київради «Про вирішення питань
стратегічного розвитку паливно-енергетичного сектору та екологічної
безпеки у м. Києві».
Доп. Костюк С.А., Берулава Д.З.

3. Розгляд проекту рішення Київради «Про надання статусу скверу
земельній ділянці на вул. Драгоманова, 13/10 у Дарницькому районі м.
Києва та визнання таким, що втратило чинність рішення Київської
міської ради від 21.10.2004 №594/2004 «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «ТЕХНОБУД» земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з
приміщеннями соціально-громадського призначення та підземним
паркінгом на перетині вул. А. Ахматової та вул. Драгоманова у
Дарницькому районі м. Києва».
Доп. Кримчак С.О.

4. Розгляд проекту рішення Київради «Про надання статусу скверу
земельній ділянці загальною площею 0,32 га по вул. Привокзальній, 10-а
в Дарницькому районі міста Києва та визнання таким, що втратило
чинність , рішення Київської міської ради від 28.09.2006 №84/141 «Про
надання Державному територіально-галузевому об’єднанню «ПівденноЗахідна залізниця» земельної ділянки для будівництва житлового
будинку та підземного паркінгу на вул. Привокзальній, 10-а у
Дарницькому районі м. Києва».
Доп. Кримчак С.О.

5. Розгляд проекту рішення Київради «Про надання статусу скверу
земельній ділянці на Андріївському узвозі, 34 у Подільському районі м.
Києва».
Доп. Кримчак С.О.

Пропозиція голови постійної комісії Андрійка Р.Ю.: включити до розділу
«Різне» порядку денного розгляд заяви Міністерства екології та природних
ресурсів України від 20.08.2014 №513/9/10152-14 про розміщення соціальної
5

реклами та інформаційної кампанії щодо важливості територій та об’єктів
природно-заповідного фонду для сталого розвитку України.
Пропозиція секретаря постійної комісії Костюка С.А.: включити до розділу
«Різне» порядку денного проект рішення Київради «Про вирішення питань
стратегічного розвитку паливно-енергетичного сектору та екологічної безпеки у
м. Києві».
Пропозиція депутата постійної комісії Кримчака С.О.: включити до розділу
«Різне» порядку денного проекти рішень Київради «Про надання статусу скверу
земельній ділянці на вул. Драгоманова, 13/10 у Дарницькому районі м. Києва та
визнання таким, що втратило чинність рішення Київської міської ради від
21.10.2004 №594/2004 «Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
«ТЕХНОБУД» земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлового будинку з приміщеннями соціально-громадського
призначення та підземним паркінгом на перетині вул. А. Ахматової та вул.
Драгоманова у Дарницькому районі м. Києва»; «Про надання статусу скверу
земельній ділянці загальною площею 0,32 га по вул. Привокзальній, 10-а в
Дарницькому районі міста Києва та визнання таким, що втратило чинність ,
рішення Київської міської ради від 28.09.2006 №84/141 «Про надання
Державному територіально-галузевому об’єднанню «Південно-Західна залізниця»
земельної ділянки для будівництва житлового будинку та підземного паркінгу на
вул. Привокзальній, 10-а у Дарницькому районі м. Києва»; «Про надання статусу
скверу земельній ділянці на Андріївському узвозі, 34 у Подільському районі м.
Києва».
ГОЛОСУВАЛИ:: «за» – одноголосно.
І. СЛУХАЛИ:
Інформацію Репінського А.С. щодо надзвичайної ситуації з масовим мором риби
на річці Коник в Голосіївському районі м. Києва, яка виникла у червні поточного
року.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кириченко К.В., Кримчак С.О., Костюк С.А., Репінський А.С.
Пропозиція
Репінського
А.С.:
організувати
громадські
слухання
загальноміського рівня щодо ситуації, яка регулярно повторюється із мором риби
на річці Коник в Голосіївському районі м. Києва, а також біля островів Галерний
та Жуків із залученням Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації,
Державної екологічної інспекції у м. Києві, Київської міської санітарноепідеміологічної станції, Київської міської ветеринарної служби та депутатів
Київської міської ради (за згодою).
Пропозиція голови постійної комісії Андрійка Р.Ю.: 1) створити робочу групу
з підготовки та організації громадських слухань загальноміського рівня щодо
ситуації, яка регулярно повторюється із мором риби на річці Коник в
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Голосіївському районі м. Києва, а також біля островів Галерний та Жуків; 2)
сформувати перелік питань для опрацювання та відповідні вимоги щодо
покращення ситуації, яка склалася.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати звернення Громадської організації «Корчувате – наш дім» від
02.09.14 №057/014 щодо надзвичайної ситуації з масовим мором риби на
річці Коник в Голосіївському районі м. Києва, яка виникла у червні
поточного року.
2. Вжити необхідних організаційно-правових заходів для організації
громадських слухань загальноміського рівня щодо ситуації, яка регулярно
повторюється із мором риби на річці Коник в Голосіївському районі
м. Києва, а також біля островів Галерний та Жуків із залученням
Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації, Державної
екологічної інспекції у м. Києві, Київської міської санітарноепідеміологічної станції, Київської міської ветеринарної служби та
депутатів Київської міської ради (за згодою).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Андрійка Р.Ю. про відсутність представників Громадської ради при
Міністерстві екології та природних ресурсів України на засіданні постійної
комісії Київради з питань екологічної політики.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кириченко К.В., Кримчак С.О., Костюк С.А.
Зауваження голови постійної комісії Андрійка Р.Ю.: відзначити відсутність
представників Громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів
України на засіданні постійної комісії Київради з питань екологічної політики та
перенести розгляд рекомендацій, наданих Громадською радою, стосовно
ефективності роботи деяких комунальних підприємств, підпорядкованих
Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища (КП
«Плесо», КО «Київзеленбуд», КП «Притулок для тварин», КП «Центр
ідентифікації тварин», КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», КП
«Київський міський будинок природи».
ВИРІШИЛИ:
Відкласти розгляд рекомендацій, наданих Громадською радою, стосовно
ефективності роботи деяких комунальних підприємств, підпорядкованих
Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища (КП
«Плесо», КО «Київзеленбуд», КП «Притулок для тварин», КП «Центр
ідентифікації тварин», КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», КП
«Київський міський будинок природи» у зв’язку із відсутністю заявника.
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
ІІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Косовця О.О. по суті
звернення Центральної геофізичної
обсерваторії від 08.08.2014 №16-01/21-1525 про систему моніторингу
забруднення довкілля м. Києва.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кириченко К.В., Кримчак С.О., Костюк С.А., Косовець О.О.
Пропозиція першого заступника голови постійної комісії Бричука К.Г.:
рекомендувати керівництву Центральної геофізичної обсерваторії надати
пропозиції щодо фінансування створення системи моніторингу забруднення
довкілля м. Києва до формування бюджету та Програми соціально-економічного
розвитку м. Києва на 2015 рік.
Пропозиція голови постійної комісії Андрійка Р.Ю.: рекомендувати
керінвицтву Центральної геофізичної обсерваторії налагодити співпрацю з
управлінням екології та природних ресурсів Департаменту міського благоустрою
та збереження природного середовища з метою надання пропозицій до включення
у перелік природоохоронних заходів на 2015 рік.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати звернення Центральної геофізичної обсерваторії від 08.08.2014
№16-01/21-1525 про систему моніторингу забруднення довкілля м. Києва.
2. Направити звернення Центральної геофізичної обсерваторії від 08.08.2014
№16-01/21-1525 про систему моніторингу забруднення довкілля м. Києва на
опрацювання управлінню екології та природних ресурсів Департаменту
міського благоустрою та збереження природного середовища з метою
надання пропозицій до включення у перелік природоохоронних заходів на
2015 рік.
3. Рекомендувати керівництву Центральної геофізичної обсерваторії надати
пропозиції щодо фінансування створення системи моніторингу забруднення
довкілля м. Києва до формування бюджету та Програми соціальноекономічного розвитку м. Києва на 2015 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ІV. СЛУХАЛИ:
Інформацію Свіра М.С. по суті звернення ТОВ «Екопласт-УКР» від 25.08.14
№180 щодо впровадження європейського досвіду у сфері управління твердими
побутовими відходами, у т.ч. впровадження пілотного проекту із роздільного
збору твердих побутових відходів.
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В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кириченко К.В., Кримчак С.О., Костюк С.А., Свір М.С.
Пропозиція депутата постійної комісії Кириченко К.В.: рекомендувати ТОВ
«Екопласт-УКР» надати на розгляд постійної комісії розроблений проект із
управління твердими побутовими відходами із зазначенням джерел фінансування
та можливих шляхів впровадження на рівні виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації).
Пропозиція секретаря постійної комісії Костюка С.А.: створити робочу групу
у складі депутатів постійної комісії Костюка С.А., Кириченко К.В.,
Лещенка Ю.В., Кримчака С.О. та Андрійка Р.Ю., а також керівництва ТОВ
«Екопласт-УКР» для детального опрацювання наданих пропозицій.
ВИРІШИЛИ:
1. Взяти
звернення ТОВ «Екопласт-УКР» від 25.08.14 №180 щодо
впровадження європейського досвіду у сфері управління твердими
побутовими відходами, у т.ч. впровадження пілотного проекту із
роздільного збору твердих побутових відходів.
2. Створити робочу групу у складі депутатів постійної комісії Костюка С.А.,
Кириченко К.В., Лещенка Ю.В., Кримчака С.О. та Андрійка Р.Ю., а також
керівництва ТОВ «Екопласт-УКР» для напрацювання конкретних
пропозицій із впровадження проекту управління твердими побутовими
відходами у м. Києві.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

V. СЛУХАЛИ:
Інформацію Турця В.В., Субботіна В.М., Птухи С.М. по суті проекту рішення
Київради «Про надання статусу скверу земельній ділянці на перетині вул. Юрія
Кондратюка та просп. Маршала Рокосовського у Оболонському районі м. Києва».
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кириченко К.В., Кримчак С.О., Костюк С.А., Турець В.В., Субботін В.М., Птуха
С.М., Михайленко В.О.
Зауваження Субботіна В.М., Птухи С.М.: землекористувачем земельної
ділянки, запропонованої для надання їй статусу скверу, є ГУ МВС України в м.
Києві (цільове призначення – будівництво пожежного ДЕПО).
Пропозиція депутата Київради Михайленка В.О.: рекомендувати суб’єкту
подання проекту рішення отримати згоду землекористувача.
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Зауваження Субботіна В.М.: зауважити про необхідність визначити у проекті
рішення Київради «Про надання статусу скверу земельній ділянці на перетині
вул. Юрія Кондратюка та просп. Маршала Рокосовського у Оболонському районі
м. Києва» балансоутримувача території – КО «Київзеленбуд».
ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення Київради «Про надання статусу скверу земельній
ділянці на перетині вул. Юрія Кондратюка та просп. Маршала Рокосовського у
Оболонському районі м. Києва» для винесення на розгляд пленарного
засідання Київради з урахуванням зауважень постійної комісії Київради з
питань екологічної політики.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

VІ.СЛУХАЛИ:
Інформацію Бондаренка Д.С., Субботіна В.М., Птухи С.М. по суті проекту
рішення Київради «Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 0,26 га
на вул. Олеся Гончара, 5-7 у Шевченківському районі м. Києва».
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кириченко К.В., Кримчак С.О., Костюк С.А., Бондаренко Д.С., Субботін В.М.,
Птуха С.М., Соловйова М.М.
Зауваження депутата постійної комісії Кримчака С.О.: зауважити про
необхідність визначити у проекті рішення Київради «Про надання статусу скверу
земельній ділянці площею 0,26 га на вул. Олеся Гончара, 5-7 у Шевченківському
районі м. Києва» балансоутримувача території – КО «Київзеленбуд».
ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення Київради «Про надання статусу скверу земельній
ділянці площею 0,26 га на вул. Олеся Гончара, 5-7 у Шевченківському районі м.
Києва» для винесення на розгляд пленарного засідання Київради з
урахуванням зауважень постійної комісії Київради з питань екологічної
політики.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
VІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Бондаренка Д.С., Субботіна В.М., Птухи С.М. по суті проекту
рішення Київради «Про розірвання договору оренди земельної ділянки від
05.06.2007 №91-6-00662».
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В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кириченко К.В., Кримчак С.О., Костюк С.А., Бондаренко Д.С., Субботін В.М.,
Птуха С.М.
Зауваження депутата постійної комісії Кримчака С.О.: доповнити
запропонований проект рішення Київради пунктом 4.4. наступного змісту:
«Балансоутримувачем території визначити КО «Київзеленбуд».
ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення Київради «Про розірвання договору оренди земельної
ділянки від 05.06.2007 №91-6-00662» для винесення на розгляд пленарного
засідання Київради з урахуванням зауважень постійної комісії Київради з
питань екологічної політики.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
VІІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Костюка С.А. про результати доопрацювання проекту рішення
Київради «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки казенному підприємству «Кіровгеологія» на алеї 41го року у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
будівель та споруд бази відпочинку», К-18877, з виїздом на місце.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кириченко К.В., Кримчак С.О., Костюк С.А.
Пропозиція секретаря постійної комісії Костюка С.А.: продовжити роботу
робочої групи над вивченням порушеного питання.
ВИРІШИЛИ:
Продовжити роботу робочої групи над вивченням порушеного питання.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
ІХ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Кримчака С.О. про результати доопрацювання проекту рішення
Київради «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул.
М. Майорова, 6 в Оболонському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлового будинку (соціального житла)», К-20775.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кириченко К.В., Кримчак С.О., Костюк С.А., Птуха С.М., Субботін В.М.
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Зауваження депутата постійної комісії Кримчака С.О.: 1) відмітити наявність
на земельній ділянці, про яку йдеться у запропонованому проекті рішення
Київради, майна, яке належить юридичній особі ВАТ «Білицька меблева
фабрика»; 2) відмітити невідповідність функцій КП «Київзеленбуд» цільовому
призначенню, за яким відводиться земельна ділянка.
Пропозиція депутата постійної комісії Кримчака С.О.: 1) рекомендувати КО
«Київзелебуд» вирішити майнові питання в установленому діючим
законодавством порядку; 2) рекомендувати КО «Київзеленбуд» відвести
альтернативну земельну ділянку для будівництва соціального житла за умови
визначення виконавцем робіт КП «Житлоінвестбуд-УКБ» або ПАО ХК
«Київміськбуд».
Пропозиція секретаря постійної комісії Костюка С.А. та заступника голови
постійної комісії Лещенка Ю.В.: відкласти розгляд порушеного питання як
такого, яке потребує додаткового опрацювання.
ВИРІШИЛИ:
1. Відкласти розгляд порушеного питання як такого, яке потребує
додаткового опрацювання.
2. Доручити депутату постійної комісії Кримчаку С.О. за результатами
доопрацювання проекту рішення Київради «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Київському комунальному об’єднанню зеленого будівництва та
експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. М. Майорова,
6 в Оболонському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлового будинку (соціального житла)», К-20775,
підготувати відповідні матеріали та пропозиції на чергове засідання
постійної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5,
«утримався» – 1.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
Х. СЛУХАЛИ:
Інформацію Субботіна В.М. по суті проекту рішення Київради «Про надання
дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень
Святошинського району м. Києва на вул. Жмеринській у Святошинському районі
м. Києва (парк Совки) для будівництва та обслуговування виробничих будівель і
споруд», К-22727.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кириченко К.В., Кримчак С.О., Костюк С.А., Птуха С.М., Субботін В.М.
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Зауваження депутата постійної комісії Кримчака С.О.: відкорегувати цільове
призначення земельної ділянки, виклавши його у наступній редакції: «для
експлуатації та обслуговування виробничих будівель і споруд».
ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення Київради «Про надання дозволу на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальному
підприємству по утриманню зелених насаджень Святошинського району
м. Києва на вул. Жмеринській у Святошинському районі м. Києва (парк Совки)
для будівництва та обслуговування виробничих будівель і споруд», К-22727, для
винесення на розгляд пленарного засідання Київради з урахуванням
зауважень постійної комісії Київради з питань екологічної політики.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5,
«утримався» – 1.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
ХІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Птухи С.М., Субботіна В.М. по суті проекту рішення Київради «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки КП УЗН Деснянського району м. Києва на вул. Милославській, 23-г у
Деснянському районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і
зелених насаджень (без права капітальної забудови)», К-22056.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кириченко К.В., Кримчак С.О., Костюк С.А., Птуха С.М., Субботін В.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення Київради «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки КП УЗН Деснянського
району м. Києва на вул. Милославській, 23-г у Деснянському районі м. Києва для
утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень (без права капітальної
забудови)», К-22056, для винесення на розгляд пленарного засідання
Київради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5,
«утримався» – 1.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
ХІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Птухи С.М., Субботіна В.М. по суті проекту рішення Київради «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки КП УЗН Деснянського району м. Києва між просп. Генерала Ватутіна та
вул. Миколи Закревського у Деснянському районі м. Києва для утримання та
благоустрою зелених зон і зелених насаджень», К-22630.
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В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кириченко К.В., Кримчак С.О., Костюк С.А., Птуха С.М., Субботін В.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення Київради «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки КП УЗН Деснянського
району м. Києва між просп. Генерала Ватутіна та вул. Миколи Закревського у
Деснянському районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і
зелених насаджень», К-22630, для винесення на розгляд пленарного засідання
Київради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5,
«утримався» – 1.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
ХІІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Птухи С.М., Субботіна В.М. по суті проекту рішення Київради «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок КП УЗН Солом’янського району м. Києва для обслуговування
та експлуатації парків, скверів та бульвару у Солом’янському районі м. Києва»,
К-22641.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кириченко К.В., Кримчак С.О., Костюк С.А., Птуха С.М., Субботін В.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення Київради «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок КП УЗН
Солом’янського району м. Києва для обслуговування та експлуатації парків,
скверів та бульвару у Солом’янському районі м. Києва», К-22641, для винесення
на розгляд пленарного засідання Київради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5,
«утримався» – 1.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ХІV. СЛУХАЛИ:
Інформацію Птухи С.М., Субботіна В.М. по суті проекту рішення Київради «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки ТОВ «БІГНАПІ і партнери» на просп. Генерала Ватутіна, 7 у
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування комплексу
нежилих будівель і споруд та гідротехнічної споруди», К-22147.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кириченко К.В., Кримчак С.О., Костюк С.А., Птуха С.М., Субботін В.М.
ВИРІШИЛИ:
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Погодити проект рішення Київради «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «БІГНАПІ і
партнери» на просп. Генерала Ватутіна, 7 у Деснянському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування комплексу нежилих будівель і споруд та
гідротехнічної споруди», К-22147, для винесення на розгляд пленарного
засідання Київради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5,
«утримався» – 1.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ХV. СЛУХАЛИ:
Інформацію Птухи С.М., Кісільова І.П., Андрійка Р.Ю., Сарафанова О. по суті
проекту рішення Київради «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ»
на просп. Московському, 24-б в Оболонському районі м. Києва для будівництва
громадсько-торговельного комплексу», К-22336.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г.,
Кириченко К.В., Костюк С.А., Лещенко Ю.В., Кримчак С.О., Кісільов І.П., Птуха
С.М., Сарафанов О.
Зауваження Сарафанова О.: озера, розташовані на земельній ділянці, про яку
йдеться у запропонованому проекті рішення, не належать до водойм
рекреаційного призначення (це технічні водойми для збирання лівньових вод).
Лебедєва Є.В.
ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення Київради «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «ІНВЕСТБУД
ГАРАНТ» на просп. Московському, 24-б в Оболонському районі м. Києва для
будівництва громадсько-торговельного комплексу», К-22336, для винесення на
розгляд пленарного засідання Київради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4,
«проти» – 1,
«утримався» – 1.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
XVІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Андрійко Р.Ю., Птухи С.М. по суті проекту рішення Київради «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки ПАТ «Київхімпостач» на просп. Московському (затока Волковата) в
Оболонському районі м. Києва для будівництва, обслуговування та експлуатації
об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури та дорожнього господарства
(транспортна розв’язка під’їзних шляхів до громадсько-торговельного центру із
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енергетичною системою споруд освітлення, очисних споруд та декоративним
озелененням території загального користування)», К-22176.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г.,
Кириченко К.В., Костюк С.А., Лещенко Ю.В., Кримчак С.О., Кісільов І.П., Птуха
С.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення Київради «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПАТ «Київхімпостач»
на просп. Московському (затока Волковата) в Оболонському районі м. Києва для
будівництва, обслуговування та експлуатації об’єкта інженерно-транспортної
інфраструктури та дорожнього господарства (транспортна розв’язка під’їзних
шляхів до громадсько-торговельного центру із енергетичною системою споруд
освітлення, очисних споруд та декоративним озелененням території загального
користування)», К-22176, для винесення на розгляд пленарного засідання
Київради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5,
«утримався» – 1.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

XVІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Птухи С.М., Кримчака С.О., Бричука К.Г. по суті проекту рішення
Київради «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних
споруд м. Києва» на Поштовій площі у Подільському районі м. Києва для
будівництва об’єкта багатофункціонального призначення та комплексного
благоустрою скверу на Поштовій площі в складі проекту реконструкції
транспортної розв’язки на Поштовій площі», К-20622.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г.,
Кириченко К.В., Костюк С.А., Лещенко Ю.В., Кримчак С.О., Кісільов І.П.,
Птуха С.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення Київради «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок КП «Дирекція
будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» на Поштовій площі у
Подільському районі м. Києва для будівництва об’єкта багатофункціонального
призначення та комплексного благоустрою скверу на Поштовій площі в складі
проекту реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі», К-20622, для
винесення на розгляд пленарного засідання Київради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 1,
«проти» – 1,
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«утримався» – 4.
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.
XVІІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Птухи С.М. по суті проекту рішення Київради «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
Державному територіально-галузевому об’єднанню «Південно-Західна залізниця»
у Дарницькому районі м. Києва для обслуговування та експлуатації будівель і
споруд залізничного транспорту, захисних та укріплювальних зелених
насаджень», К-21084.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г.,
Кириченко К.В., Костюк С.А., Лещенко Ю.В., Кримчак С.О., Кісільов І.П.,
Птуха С.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення Київради «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок Державному
територіально-галузевому об’єднанню «Південно-Західна залізниця» у
Дарницькому районі м. Києва для обслуговування та експлуатації будівель і
споруд залізничного транспорту, захисних та укріплювальних зелених
насаджень», К-21084, для винесення на розгляд пленарного засідання
Київради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5,
«утримався» – 1.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

XІХ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Птухи С.М., Дудурича В. по суті проекту рішення Київради «Про
передачу земельної ділянки ПАТ «Холдінгова компанія «Київміськбуд» для
організації будівельних робіт з подальшим благоустроєм та озелененням
земельної ділянки на вул. М. Кравченка, 12 у Шевченківському районі м. Києва»,
А-6808.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г.,
Кириченко К.В., Костюк С.А., Лещенко Ю.В., Кримчак С.О., Птуха С.М.,
Дудурич В.
Зауваження голови постійної комісії Андрійка Р.Ю.: відкорегувати цільове
призначення земельної ділянки, виклавши його у наступній редакції: «для
експлуатації та обслуговування виробничих будівель і споруд».
ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення «Про передачу земельної ділянки ПАТ «Холдінгова
компанія «Київміськбуд» для організації будівельних робіт з подальшим
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благоустроєм та озелененням земельної ділянки на вул. М. Кравченка, 12 у
Шевченківському районі м. Києва», А-6808, для винесення на розгляд
пленарного засідання Київради з урахуванням зауважень постійної комісії
Київради з питань екологічної політики.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5,
«утримався» – 1.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
XХ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Птухи С.М., Дудурича В. по суті проекту рішення Київради «Про
передачу ПАТ «Холдінгова компанія «Київміськбуд» земельної ділянки для
благоустрою та озеленення території на просп. Возз’єднання, 21-г у
Дніпровському районі м. Києва», Д-6871.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г.,
Кириченко К.В., Костюк С.А., Лещенко Ю.В., Кримчак С.О., Птуха С.М.,
Дудурич В.
ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення «Про передачу ПАТ «Холдінгова компанія
«Київміськбуд» земельної ділянки для благоустрою та озеленення території на
просп. Возз’єднання, 21-г у Дніпровському районі м. Києва», Д-6871, для
винесення на розгляд пленарного засідання Київради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5,
«утримався» – 1.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
XХІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Птухи С.М. по суті проекту рішення Київради «Про передачу
громадянину Гульку Юрію Омельяновичу земельної ділянки для будівництва,
обслуговування та ремонту об’єктів транспортної інфраструктури та створення
озелененої території загального користування на просп. Перемоги, 136 у
Святошинському районі м. Києва», Д-6928.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук
Кириченко К.В., Костюк С.А., Лещенко Ю.В., Кримчак С.О., Птуха С.М.

К.Г.,

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення «Про передачу громадянину Гульку Юрію
Омельяновичу земельної ділянки для будівництва, обслуговування та ремонту
об’єктів транспортної інфраструктури та створення озелененої території
загального користування на просп. Перемоги, 136 у Святошинському районі
м. Києва», Д-6928, для винесення на розгляд пленарного засідання Київради.
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5,
«утримався» – 1.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
XХІІ. Різне. 1.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Андрійка Р.Ю. по суті заяви Міністерства екології та природних
ресурсів України від 20.08.2014 №513/9/10152-14 про розміщення соціальної
реклами та інформаційної кампанії щодо важливості територій та об’єктів
природно-заповідного фонду для сталого розвитку України.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю.,
Кириченко К.В., Костюк С.А., Лещенко Ю.В., Кримчак С.О.

Бричук

К.Г.,

ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати звернення Міністерства екології та природних ресурсів
України від 20.08.2014 №513/9/10152-14 про розміщення соціальної
реклами та інформаційної кампанії щодо важливості територій та об’єктів
природно-заповідного фонду для сталого розвитку України.
2. Звернутися до Київського міського голови з проханням дати доручення
відповідним структурним підрозділам виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) щодо вжиття необхідних
заходів для про розміщення соціальної реклами та впровадження
інформаційної кампанії щодо важливості територій та об’єктів природнозаповідного фонду для сталого розвитку України.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5,
«утримався» – 1.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
XХІІ. Різне. 2.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Костюка С.А., Берулави Д.З. по суті проекту рішення Київради «Про
вирішення питань стратегічного розвитку паливно-енергетичного сектору та
екологічної безпеки у м. Києві».
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук
Кириченко К.В., Костюк С.А., Лещенко Ю.В., Кримчак С.О., Берулава Д.З.

К.Г.,

ВИРІШИЛИ:
Попередньо погодити проект рішення «Про вирішення питань стратегічного
розвитку паливно-енергетичного сектору та екологічної безпеки у м. Києві», для
винесення на розгляд пленарного засідання Київради у разі надходження
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вказаного проекту рішення в установленому Регламентом Київської міської
ради порядку.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5,
«утримався» – 1.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
XХІІ. Різне. 3.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Кримчака С.О. по суті проекту рішення Київради «Про надання
статусу скверу земельній ділянці на вул. Драгоманова, 13/10 у Дарницькому
районі м. Києва та визнання таким, що втратило чинність рішення Київської
міської ради від 21.10.2004 №594/2004 «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «ТЕХНОБУД» земельної ділянки для будівництва, експлуатації
та обслуговування житлового будинку з приміщеннями соціально-громадського
призначення та підземним паркінгом на перетині вул. А. Ахматової та вул.
Драгоманова у Дарницькому районі м. Києва».
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю.,
Кириченко К.В., Костюк С.А., Лещенко Ю.В., Кримчак С.О.

Бричук

К.Г.,

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул.
Драгоманова, 13/10 у Дарницькому районі м. Києва та визнання таким, що
втратило чинність рішення Київської міської ради від 21.10.2004 №594/2004 «Про
передачу товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОБУД» земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з
приміщеннями соціально-громадського призначення та підземним паркінгом на
перетині вул. А. Ахматової та вул. Драгоманова у Дарницькому районі м. Києва»,
для винесення на розгляд пленарного засідання Київради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5,
«утримався» – 1.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
XХІІ. Різне. 4.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Кримчака С.О. по суті проекту рішення Київради «Про надання
статусу скверу земельній ділянці загальною площею 0,32 га по вул.
Привокзальній, 10-а в Дарницькому районі міста Києва та визнання таким, що
втратило чинність , рішення Київської міської ради від 28.09.2006 №84/141 «Про
надання Державному територіально-галузевому об’єднанню «Південно-Західна
залізниця» земельної ділянки для будівництва житлового будинку та підземного
паркінгу на вул. Привокзальній, 10-а у Дарницькому районі м. Києва».
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В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю.,
Кириченко К.В., Костюк С.А., Лещенко Ю.В., Кримчак С.О.

Бричук

К.Г.,

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці
загальною площею 0,32 га по вул. Привокзальній, 10-а в Дарницькому районі
міста Києва та визнання таким, що втратило чинність , рішення Київської міської
ради від 28.09.2006 №84/141 «Про надання Державному територіальногалузевому об’єднанню «Південно-Західна залізниця» земельної ділянки для
будівництва житлового будинку та підземного паркінгу на вул. Привокзальній,
10-а у Дарницькому районі м. Києва», для винесення на розгляд пленарного
засідання Київради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5,
«утримався» – 1.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
XХІІ. Різне. 5.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Кримчака С.О. по суті проекту рішення Київради «Про надання
статусу скверу земельній ділянці на Андріївському узвозі, 34 у Подільському
районі м. Києва».
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю.,
Кириченко К.В., Костюк С.А., Лещенко Ю.В., Кримчак С.О.

Бричук

К.Г.,

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці на
Андріївському узвозі, 34 у Подільському районі м. Києва», для винесення на
розгляд пленарного засідання Київради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5,
«утримався» – 1.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова

Р. Андрійко

Секретар

С. Костюк
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