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

№ 29/288/03-08

ПРОТОКОЛ № 8
м. Київ

07.10.2014
ПРИСУТНІ:

Андрійко Р.Ю.
Бричук К.Г.
Лещенко Ю.В.
Костюк С.А.
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;
– головний спеціаліст, який забезпечує діяльність постійної
комісії.

ЗАПРОШЕНІ:

Кулаковський Ю.П.

– перший заступник директора Департаменту міського
благоустрою – начальник управління екології та охорони
природних ресурсів;
– заступник начальника управління екології та охорони
природних ресурсів Департаменту міського благоустрою;
– заступник директора Департаменту земельних ресурсів;

Субботін В.М.

– в.о. генерального директора ККО «Київзеленбуд»;

Коваль В.О.

– представник Міністерства екології та природних ресурсів
України;
– заступник директора НПП «Голосіївський»;

Мавлянов Д.Б.

Симонов С.А.

Мельничук Т.В.
Дворніков В.М.
Лебедєв Є.В.
Лебедєва М.І.
Агеєва В.В.
Корецький С.П.
Ніколаєва О.К.
Пантєлєєва С.В.

– депутат Київської міської ради;
– голова ініціативної групи мешканців будинку №23 по
вул.. Кіквідзе Печерського району;
– ініціативна група мешканців будинку №23 по вул..
Кіквідзе Печерського району;
– ГО «Комітет порятунку Біличанського лісу»;
– директор ГО «Незалежний Інтелектуальний центр»;
– представник ініціативної групи мешканців Оболонського
району;
– заступник начальника управління забезпечення діяльності
постійних комісій Київради.

1

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І.

Про стан виконання плану роботи постійної комісії Київради з питань
екологічної політики із підготовки проектів рішень Київської міської ради,
у т.ч.:
1) Про стан підготовки проекту рішення Київради «Про затвердження
переліку природоохоронних заходів у м. Києві на 2014 рік»;
2) Про стан підготовки проекту рішення Київради «Про затвердження
Київської міської програми охорони навколишнього природного
середовища в м. Києві»;
3) Про стан підготовки проекту рішення Київради «Про затвердження
Екологічної політики м. Києва на період до 2025 року».
Доп. Мавлянов Д.Б.

ІІ.

Розгляд проекту рішення Київради «Про відміну рішення Київради № 162/1996
від 22.08.07 «Про питання створення ландшафтного заказника місцевого значення
«Жуків острів».
Доп. Андрійко Р.Ю., Поліщук О.Г.

ІІІ.

Розгляд звернення Міністерства екології та природних ресурсів України
від 26.05.14 №5/1-9/6138-14 щодо затвердження Положення про охоронну
зону національного природного парку «Голосіївський».
Звернення Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища від 02.10.2014 №064-10026.
Доп. Коваль, Мавлянов Д.Б, Поліщук О.Г., Дробот Б.В.

IV.

Розгляд звернення Громадської ради Міністерства екології та природних
ресурсів України від 15.09.14 №69 щодо створення окремого структурного
підрозділу виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) – Департаменту екології та охорони природних ресурсів
шляхом відокремлення відповідного управління від Департаменту
міського благоустрою та збереження природного середовища.
Доп. Берзіна С.В., Мавлянов Д.Б.

V.

Розгляд проекту рішення Київради «Про надання статусу скверу земельній
ділянці на бульварі Лесі Українки, 3-а у Печерському районі м. Києва».
Доручення заступника міського голови – секретаря Київради Резнікова О.Ю. від
15.09.14 №08/231-759/ПР.
Доп. Дворніков В.М., Субботін В.М., Поліщук О.Г.

VІ.

Розгляд проекту рішення Київради «Про надання статусу скверу земельній
ділянці на просп. В. Маяковського, 3 у Деснянському районі м. Києва».
Доручення заступника міського голови – секретаря Київради Резнікова О.Ю. від
22.09.14 №08/231-773/ПР.
Доп. Державін В.В., Субботін В.М., Поліщук О.Г.

VІІ.

Розгляд проекту рішення Київради «Про внесення змін до рішення
Київради від 22.05.2013, № 317/9374 «Про надання статусу скверу земельній
ділянці загальною площею 2,33 га за кадастровим номером
8000000000:82:138:0096, яка розташована між будинками №№ 2-6 на вул.
Вільшанській та будинком № 16 на вул. Професора Підвисоцького у
Печерському районі м. Києва».
Доп. Лебедєв Є.В.

VІІІ.

Розгляд звернення гр. Ніколаєвої О.К. щодо повторного винесення на
розгляд постійних комісії Київської міської ради VII скликання проекту
рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 0,94 га на
проспекті Героїв Сталінграду, 44-б в Оболонському районі м. Києва».
Доручення керуючого справами Київради С.Ситніченка від 10.09.14 №08/Н2

3054.
Доп. Ніколаєва О.К., Полщіук О.Г., Субботін В.М.

ІХ.

Попередній розгляд проекту рішення Київради «Про припинення деяких
комунальних підприємств».
Звернення КО «Київзеленбуд» від 02.10.2014 №148-01-2838.
Доп. Суботін В.М.

Х.

Розгляд проекту рішення Київради «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Управлінню
адміністративними будинками управління справами апарату Верховної
Ради України на вул Вишгородській, 150 в Оболонському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування бази відпочинку», К-22599.
Доручення заступника міського голови – секретаря Київради Резнікова О.Ю. від
06.08.14 №08/231-365/ПР.
Доп. Поліщук О.Г., Субботін В.М.

ХІ.

Повторний розгляд проекту рішення Київради «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Посольству Республіки Туреччина в Україні на вул. Сергія Струтинського
у Печерському районі м. Києва для будівництва транспортної
інфраструктури (для організації під’їзних шляхів до Посольства
Туреччини), К-22087.
Звернення постійної комісії Київради з питань містобудування та землекористування
від 15.09.14 №08/281-420.
Доп. Поліщук О.Г., Водовозов Є.Н., Мавлянов Д.Б., Субботін В.М.

ХІІ.

Повторний розгляд проекту рішення Київради «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
державному підприємству «Дирекція з будівництва та управління
національного проекту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних
об’єктів Київського регіону» вздовж залізничної гілки існуючого
магістрального ходу Київ-Харків від ст. Г. Кірпи до гр. м. Києва у
Дарницькому районі м. Києва для організації залізничного пасажирського
сполучення», К-21742.
Звернення постійної комісії Київради з питань містобудування та землекористування
від 15.09.14 №08/281-420.
Доп. Поліщук О.Г., Водовозов Є.Н., Мавлянов Д.Б., Субботін В.М.

ХІІІ.

Повторний розгляд проекту рішення Київради «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Оболонському районному управлінню Головного управління МВС
України в м. Києві на вул. Маршала Малиновського, 2-а в Оболонському
м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі», К-22221.
Звернення постійної комісії Київради з питань містобудування та землекористування
від 15.09.14 №08/281-420.
Доп. Поліщук О.Г., Мавлянов Д.Б., Субботін В.М.

XIV.

Розгляд проекту рішення Київради «Про передачу громадянці Сіденко
Олександрі Геннадіївні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Байкальській, 17 у Голосіївському районі м. Києва», А-1307.
Звернення постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури
та землекористування від 02.10.2014 №08/281-548.
Доп. Поліщук О.Г., Мавлянов Д.Б., Субботін В.М.
Різне.

XV.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
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І. СЛУХАЛИ:
Інформацію Мавлянова Д.Б., Симонова С.А. 1) про стан підготовки проекту
рішення Київради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у
м. Києві на 2014 рік»; 2) про стан підготовки проекту рішення Київради «Про
затвердження Київської міської програми охорони навколишнього природного
середовища в м. Києві»; 3) Про стан підготовки проекту рішення Київради «Про
затвердження Екологічної політики м. Києва на період до 2025 року».
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кримчак С.О., Костюк С.А., Мавлянов Д.Б., Симонов С.А., Корецький С.П.
Пропозиція голови постійної комісії Андрійка Р.Ю.: рекомендувати
управлінню екології та охорони природних ресурсів спільно із КНДУ «НДІРоМ»
розробити проект програми охорони навколишнього природного середовища в
м. Києві.
Пропозиція депутата постійної комісії Кримчака С.О.: додати положення про
здійснення контролю за функціонуванням бюветних комплексів (розчистка,
водопостачання, контроль за якістю води); про посилення контролю за
самовільним видобуванням води (у т.ч.: для забезпечення роботи автомийок); про
посилення контролю за здійсненням шкідливих в атмосферне повітря.
Пропозиція Корецького С.П.: рекомендувати управлінню екології та охорони
природних ресурсів передбачити розробку та впровадження системи екологічного
моніторингу у м. Києві.
Рекомендація голови постійної комісії Андрійка Р.Ю.: рекомендувати
управлінню екології та охорони природних ресурсів розробити та подати на
розгляд постійної комісії проект Переліку природоохоронних заходів у м. Києві
на 2015 рік до кінця листопада; проект Програми Київської міської програми
охорони навколишнього природного середовища в м. Києві та проект Екологічної
політики м. Києва на період до 2025 року – доопрацювати та подати на розгляд до
кінця 2014 року.
ВИРІШИЛИ:
1. Взяти до відома інформацію управління екології та охорони природних
ресурсів про стан підготовки проекту рішення Київради «Про затвердження
переліку природоохоронних заходів у м. Києві на 2014 рік»; 2) про стан
підготовки проекту рішення Київради «Про затвердження Київської міської
програми охорони навколишнього природного середовища в м. Києві»; 3)
Про стан підготовки проекту рішення Київради «Про затвердження
Екологічної політики м. Києва на період до 2025 року».
2. Рекомендувати управлінню екології та охорони природних ресурсів
розробити та подати на розгляд постійної комісії проект Переліку
природоохоронних заходів у м. Києві на 2015 рік до кінця листопада;
проект Програми Київської міської програми охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві та проект Екологічної політики м. Києва
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на період до 2025 року – доопрацювати та подати на розгляд до кінця 2014
року.
3. Рекомендувати управлінню екології та охорони природних ресурсів при
підготовці проекту Програми охорони навколишнього природного
середовища в м. Києві врахувати пропозиції постійної комісії Київради з
питань екологічної політики, а саме: додати положення про здійснення
контролю за функціонуванням бюветних комплексів (розчистка,
водопостачання, контроль за якістю води); про посилення контролю за
самовільним видобуванням води (у т.ч.: для забезпечення роботи
автомийок); про посилення контролю за здійсненням шкідливих в
атмосферне повітря; передбачити розробку та впровадження системи
екологічного моніторингу у м. Києві.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Андрійка Р.Ю. по суті проекту рішення Київради «Про відміну рішення
Київради № 162/1996 від 22.08.07 «Про питання створення ландшафтного заказника
місцевого значення «Жуків острів».
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кримчак С.О., Костюк С.А., Кулаковський Ю.П.
Зауваження Кулаковського Ю.П,: питання потребує
залученням Департаменту містобудування та архітектури.

опрацювання

із

Рекомендація заступника голови постійної комісії Лещенка Ю.В,:
рекомендувати Департаменту земельних ресурсів надати до постійної комісії
інформацію про землекористувачів земельних ділянок, розташованих на території
Жукового острова.
ВИРІШИЛИ:
1. Відкласти розгляд проекту рішення до надання інформації Департаментом
земельних ресурсів про землекористувачів земельних ділянок,
розташованих на території Жукового острова.
2. Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів надати до постійної
комісії інформацію про землекористувачів земельних ділянок,
розташованих на території Жукового острова.
3. Вивчити порушене питання із залученням фахівців Департаменту
містобудування та архітектури.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
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ІІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Коваля В.О., Мельничука Т.В., Кулаковського Ю.П. по суті
звернення Міністерства екології та природних ресурсів України від 26.05.14
№5/1-9/6138-14 щодо затвердження Положення про охоронну зону національного
природного парку «Голосіївський».
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кримчак С.О., Костюк С.А., Коваль В.О., Мельничук Т.В., Кулаковський Ю.П.
Зауваження Кулаковського Ю.П.: звернути увагу на відсутність проекту
землеустрою щодо винесення в натру меж НПП «Голосіївський».
Зауваження депутата постійної комісії Кримчака С.О.: звернути увагу на
відсутність рішення Київради «Про встановлення охоронної зони НПП
«Голосіївський»; рекомендувати профільним структурним підрозділам КМДА
разом з Міністерством екології та природних ресурсів розробити відповідний
проект рішення.
Пропозиція Мельничука Т.В.: звернути увагу на необхідність закласти кошти у
Київському міському фонді охорони навколишнього природного середовища на
розробку проекту винесення меж НПП «Голосіївський» у натуру.
Пропозиція голови постійної комісії Андрійка Р.Ю.: рекомендувати
управлінню екології та природних ресурсів Департаменту міського благоустрою
та збереження природного середовища спільно з Міністерством екології та
природних ресурсів та адміністрацією НПП «Голосіївський» підготувати
відповідний проект рішення Київради.
ВИРІШИЛИ:
1. Відкласти на доопрацюваня питання, порушене у зверненні Міністерства
екології та природних ресурсів України від 26.05.14 №5/1-9/6138-14 щодо
затвердження Положення про охоронну зону національного природного
парку «Голосіївський».
2. Направити звернення Міністерства екології та природних ресурсів України
від 26.05.14 №5/1-9/6138-14 щодо затвердження Положення про охоронну
зону національного природного парку «Голосіївський» на опрацювання до
управління екології та природних ресурсів Департаменту міського
благоустрою та збереження природного середовища та Департаменту
земельних ресурсів.
3. Рекомендувати управлінню екології та природних ресурсів Департаменту
міського благоустрою та збереження природного середовища спільно з
Міністерством екології та природних ресурсів та адміністрацією НПП
«Голосіївський» підготувати відповідний проект рішення Київради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
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ІV. СЛУХАЛИ:
Інформацію Андрійка Р.Ю., Мавлянова Д.Б., Симонова С.А. по суті звернення
Громадської ради Міністерства екології та природних ресурсів України від
15.09.14 №69 щодо створення окремого структурного підрозділу виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) – Департаменту
екології та охорони природних ресурсів шляхом відокремлення відповідного
управління від Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кримчак С.О., Костюк С.А., Мавлянов Д.Б., Симонов С.А.
Зауваження голови постійної комісії Андрійка Р.Ю.: відмітити відсутність на
засіданні представників Громадської ради Міністерства екології та природних
ресурсів України.
Зауваження Мавлянова Д.Б., Симонова С.А.: відмітити, що проект рішення
про створення окремого структурного підрозділу виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) – Департаменту екології та охорони
природних ресурсів шляхом відокремлення відповідного управління від
Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища
наразі розроблений та поданий на погодження в апарат КМДА в установленому
порядку.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати ініціативу Громадської ради Міністерства екології та
природних ресурсів України від 15.09.14 №69 щодо створення окремого
структурного підрозділу виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) – Департаменту екології та охорони природних
ресурсів шляхом відокремлення відповідного управління від Департаменту
міського благоустрою та збереження природного середовища.
2. Розглянути підготовлений проект рішення на черговому засіданні
постійної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

V. СЛУХАЛИ:
Інформацію Дворінкова В.М., Субботіна В.М., Кулаковського Ю.П. по суті
проекту рішення Київради «Про надання статусу скверу земельній ділянці на
бульварі Лесі Українки, 3-а у Печерському районі м. Києва».
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В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кримчак С.О., Костюк С.А., Дворінков В.М., Субботін В.М., Кулаковський Ю.П.
ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення Київради «Про надання статусу скверу земельній
ділянці на бульварі Лесі Українки, 3-а у Печерському районі м. Києва» для
винесення на розгляд пленарного засідання Київради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

VІ.СЛУХАЛИ:
Інформацію Андрійка Р.Ю., Субботіна В.М., Кулаковського Ю.П. по суті проекту
рішення Київради «Про надання статусу скверу земельній ділянці на просп.
В. Маяковського, 3 у Деснянському районі м. Києва».
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кримчак С.О., Костюк С.А., Субботін В.М., Кулаковський Ю.П.
ВИРІШИЛИ:
Погодити в межах повноважень проект рішення Київради «Про надання статусу
скверу земельній ділянці на просп. В. Маяковського, 3 у Деснянському районі м.
Києва» для винесення на розгляд пленарного засідання Київради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
VІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Лебедєва Є.В., Субботіна В.М., Кулаковського Ю.П. по суті проекту
рішення Київради «Про внесення змін до рішення Київради від 22.05.2013, №
317/9374 «Про надання статусу скверу земельній ділянці загальною площею 2,33
га за кадастровим номером 8000000000:82:138:0096, яка розташована між
будинками №№ 2-6 на вул. Вільшанській та будинком № 16 на вул. Професора
Підвисоцького у Печерському районі м. Києва».
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кримчак С.О., Костюк С.А., Лебедєв Є.В., Субботін В.М., Кулаковський Ю.П.
Зауваження Лебедєва Є.В.: вказати у проекті рішення земельні ділянки
відповідно до кадастрових номерів: 8000000000:82:138:0096 (площею 0.64 га) та
8000000000:82:138:0098 (площею 1,98 га).
Пропозиція голови постійної комісії Андрійка Р.Ю.: доповнити проект
рішення положенням про залучення коштів інвесторів для знесення незаконно
зведеної недобудови, що розташована на земельній ділянці; доповнити проект
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рішення положенням про взяття КО «Київзеленбуд» на баланс вказаної земельної
ділянки.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення Київради «Про внесення змін до рішення Київради від
22.05.2013, № 317/9374 «Про надання статусу скверу земельним ділянкам за
кадастровими номерами 8000000000:82:138:0096 (площею 0,96 га) та
8000000000:82:138:0098 (площею 1,98 га), що розташовані між будинками №№ 26 на вул. Вільшанській та будинком № 16 на вул. Професора Підвисоцького у
Печерському 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.
VІІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Ніколаєвої О.К. щодо повторного винесення на розгляд постійних
комісії Київської міської ради VII скликання проекту рішення Київради «Про
надання статусу скверу земельній ділянці площею 0,94 га на проспекті Героїв
Сталінграду, 44-б в Оболонському районі м. Києва».
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кримчак С.О., Костюк С.А., Ніколаєва О.К.
ВИРІШИЛИ:
Поновити проект рішення Київради «Про надання статусу скверу земельній
ділянці площею 0,94 га на проспекті Героїв Сталінграду, 44-б в Оболонському
районі м. Києва» та передати на розгляд профільних постійних комісій Київради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ІХ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Субботіна В.М. по суті проекту рішення Київради «Про припинення
деяких комунальних підприємств».
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кримчак С.О., Костюк С.А., Субботін В.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення Київради «Про припинення деяких комунальних
підприємств» для винесення на розгляд пленарного засідання Київради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
9

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Х. СЛУХАЛИ:
Інформацію Кулаковського Ю.П. по суті проекту рішення Київради «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Управлінню адміністративними будинками управління справами апарату
Верховної Ради України на вул Вишгородській, 150 в Оболонському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування бази відпочинку», К-22599.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кримчак С.О., Костюк С.А., Кулаковський Ю.П., Субботін В.М.
Зауваження депутата постійної комісії Кримчака С.О.: звернути увагу на те,
що цільове призначення земельної ділянки не суперечить охоронному режиму
зони рекреаційного призанчення території, яка надається.
ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення Київради «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Управлінню
адміністративними будинками управління справами апарату Верховної Ради
України на вул Вишгородській, 150 в Оболонському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування бази відпочинку», К-22599, для винесення на
розгляд пленарного засідання Київради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4,
«утримався» – 1 (Андрійко Р.Ю.).
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
ХІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Кулаковського Ю.П., Субботіна В.М. по суті проекту рішення
Київради «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Посольству Республіки Туреччина в Україні на вул.
Сергія Струтинського у Печерському районі м. Києва для будівництва
транспортної інфраструктури (для організації під’їзних шляхів до Посольства
Туреччини), К-22087.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кримчак С.О., Костюк С.А., Кулаковський Ю.П., Субботін В.М.
Зауваження Субботіна В.М.: земельна ділянка, запропонована для надання,
розташована на території зеленої зони загального користування, проте не входить
до земель, визначених Програмою розвитку зеленої зони та концепцією
формування мережі зелених насаджень у центральній частині м. Києва.
ВИРІШИЛИ:
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Погодити проект рішення Київради «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Посольству Республіки
Туреччина в Україні на вул. Сергія Струтинського у Печерському районі м. Києва
для будівництва транспортної інфраструктури (для організації під’їзних шляхів
до Посольства Туреччини), К-22087, для винесення на розгляд пленарного
засідання Київради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4,
«проти» – 1 (Андрійко Р.Ю.).
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
ХІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Кулаковського Ю.П. по суті проекту рішення Київради «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
державному підприємству «Дирекція з будівництва та управління національного
проекту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об’єктів Київського
регіону» вздовж залізничної гілки існуючого магістрального ходу Київ-Харків від
ст. Г. Кірпи до гр. м. Києва у Дарницькому районі м. Києва для організації
залізничного пасажирського сполучення», К-21742.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кримчак С.О., Костюк С.А., Кулаковський Ю.П.
ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення Київради «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок державному
підприємству «Дирекція з будівництва та управління національного проекту
«Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону»
вздовж залізничної гілки існуючого магістрального ходу Київ-Харків від ст. Г.
Кірпи до гр. м. Києва у Дарницькому районі м. Києва для організації залізничного
пасажирського сполучення», К-21742, для винесення на розгляд пленарного
засідання Київради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4,
«утримався» – 1 (Андрійко Р.Ю.).
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
ХІІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Кулаковського Ю.П. по суті проекту рішення Київради «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Оболонському районному управлінню Головного управління МВС України в м.
Києві на вул. Маршала Малиновського, 2-а в Оболонському м. Києва для
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі», К-22221.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кримчак С.О., Костюк С.А., Кулаковський Ю.П.
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Зауваження Кулаковського Ю.П.: земельна ділянка, запропонована для
надання, не входить до земель, визначених Програмою розвитку зеленої зони та
концепцією формування мережі зелених насаджень у центральній частині
м. Києва.
ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення Київради «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Оболонському
районному управлінню Головного управління МВС України в м. Києві на вул.
Маршала Малиновського, 2-а в Оболонському м. Києва для експлуатації та
обслуговування нежитлової будівлі», К-22221, для винесення на розгляд
пленарного засідання Київради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ХІV. СЛУХАЛИ:
Інформацію Кулаковського Ю.П. по суті проекту рішення Київради «Про
передачу громадянці Сіденко Олександрі Геннадіївні у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Байкальській, 17 у Голосіївському районі
м. Києва», А-1307.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кримчак С.О., Костюк С.А., Кулаковський Ю.П.
ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення Київради «Про передачу громадянці Сіденко
Олександрі Геннадіївні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул.
Байкальській, 17 у Голосіївському районі м. Києва», А-1307, для винесення на
розгляд пленарного засідання Київради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно,
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова

Р. Андрійко

Секретар

С. Костюк
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