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

№ 29/288/03-09

ПРОТОКОЛ № 9
м. Київ

11.11.2014
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:
Білоцерковець Д.О.

– директор Департаменту міського благоустрою;

Мавлянов Д.Б.

– перший заступник директора Департаменту міського
благоустрою – начальник управління екології та охорони
природних ресурсів;
– заступник начальника управління екології та охорони
природних ресурсів Департаменту міського благоустрою;
– директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури;

Симонов С.А.
Новицький Д.Ю.

Субботін В.М.

– перший заступник директора Департаменту
ресурсів;
– в.о. генерального директора ККО «Київзеленбуд»;

Трантін К.В.

– генеральний директор КП «Київський зоологічний парк»;

Рейзлін В.І.

Редькіна Н.О.

– заступник генерального директора КП «Київський зоологічний
парк»;
– перший заступник директора КП «Дирекція будівництва
шляхово-транспортних споруд»;
– співробітник КНДУ НДІРоМ;

Музиченко С.Ю.

– генеральний директор ТОВ «Укрекокомінвест»;

Андрос О.Є.

– заступник голови ВГО «НЕЦУ»;

Пабат О.В.
Андрєєв А.С.
Янченко Г.І.

– депутат Київської міської ради;
– депутат Київської міської ради;
– депутат Київської міської ради;

Птуха С.М.

Лісневський Р.С.

земельних
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Агеєва В.В.
Корецький С.П.
Пихтіна О.М.

– ГО «Комітет порятунку Біличанського лісу»;
– директор ГО «Незалежний Інтелектуальний центр»;
– заступник начальника управління забезпечення діяльності
постійних комісій Київради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І.

Інформація директора Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища про призначення нового директора КП «Київський
зоологічний парк».
Інформація директора КП «Київський зоологічний парк» про план
розвитку Київського зоологічного парку.
Доп. Білоцерковець Д.О., Трантін К.В.

ІІ.

Інформація управління екології та природних ресурсів Департаменту
міського благоустрою та збереження природного середовища про стан
підготовки проектів рішень Київської міської ради, у т.ч.:
1) «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у м. Києві на
2015 рік»;
2) «Про затвердження Київської міської програми охорони
навколишнього природного середовища в м. Києві»;
3) «Про затвердження Екологічної політики м. Києва на період до 2025
року».
Доп. Мавлянов Д.Б.

ІІІ.

1 Розгляд клопотання ГО «Національний екологічний центр України»
про оголошення нових об’єктів природно-заповідного фонду у м. Києві,
у т.ч.: ландшафтний заказник місцевого значення «Всеукраїнський
парк борців за свободу та незалежність України»; ландшафтний
заказник місцевого значення «Урочище Горбачиха»; ландшафтний
заказник місцевого значення «Труханів острів»; ландшафтний
заказник місцевого значення «Півострови Галерний та Гострий»;
пам’ятка природи місцевого значення «Шапарнянські дуби».
Звернення НЕЦУ від 21.10.14 №125-1/8774-333.
Доп. Василюк О., Мавлянов Д.Б, Поліщук О.Г.

IV.

2 Розгляд звернення ТОВ «Укрекокомінвест» щодо розгляду
інвестиційних проектів будівництва енергетичних сортувальнопереробних комплексів по переробці ТПВ у м. Києві.
Звернення ТОВ «Укрекоінвест» від 19.09.14 №30/09-14.
Доп. Музиченко С.Ю., Новицький Д.Ю., Мавлянов Д.Б.

V.

Розгляд проекту рішення Київради «Про організацію об’єкту благоустрою
«Сквер» площею 0,70 га на вул. Польовій, 56-74 у Солом’янському районі
м. Києва».
Доручення заступника міського голови – секретаря Київради Резнікова О.Ю. від
13.10.14 №08/231-921/ПР.
Доп. Янченко Г.І., Субботін В.М., Поліщук О.Г.

VІ.

Розгляд проекту рішення Київради «Про надання статусу скверу земельній
ділянці на вул. Авіаконструктора Антонова, біля будинку №№2/32 к. 4-7 у
Солом’янському районі м. Києва».
Доручення заступника міського голови – секретаря Київради Резнікова О.Ю. від
20.10.14 №08/231-975/ПР.
Доп. Андрєєв А.С, Субботін В.М., Поліщук О.Г.
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VІІ.

VІІІ.

Розгляд проекту рішення Київради «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПАТ «ТОДЕФ»
на просп. Маяковського, 47 у Деснянському районі м. Києва для створення
озеленених
територій
загального
користування,
будівництва,
обслуговування та ремонту об’єктів транспортної та інженерної
інфраструктури», К-20217.
Доручення заступника міського голови – секретаря Київради Резнікова О.Ю. від
10.10.14 №08/231-886/ПР.
Доп. Поліщук О.Г., Субботін В.М.
Повторний 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. Кислицин В.О., Поліщук О.Г., Субботін В.М.

ІХ.

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
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.

Х.

ХІ.

Розгляд проекту рішення Київради «Про передачу громадянці Лойко
Світлані Василівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Бобринецькій, 107 у Деснянському районі м. Києва», А21011.
Звернення постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури
та землекористування від 07.10.2014 №08/281-589.
Доп. Поліщук О.Г., Мавлянов Д.Б., Субботін В.М.
Різне.

1. Повторний розгляд «Про надання статусу скверу земельній ділянці
площею 1,30 га на перетині вулиці Героїв Космосу та проспекту
Леся Курбаса у Святошинському районі м. Києва».
Зауваження постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного
розвитку (протокол №15 від 17.10.14).
Доп. Пабат О.В., Андрійко Р.Ю.

2. Повторний розгляд «Про надання статусу скверу земельній ділянці
площею 0,76 га на перетині вулиці Велика Кільцева та вулиці Зодчих
(вздовж озера «Віра») у Святошинському районі м. Києва».
Зауваження постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного
розвитку (протокол №15 від 17.10.14).
Доп. Пабат О.В., Андрійко Р.Ю.

3. Розгляд проекту рішення Київради «Про надання статусу скверу
земельній ділянці площею 0,45 га, яка розташована між будинками
№26/10 по вул. Костянтинівській та №25 по вулиці Межигірській у
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Подільському районі м. Києва та вирішення інших питань,
пов’язаних із будівлею кінотеатру «Жовтень».
Доручення заступника міського голови – секретаря Київради Резнікова О.Ю. від
10.11.14 №08/231-1125/ПР.
Доп. Гордон Д.І., Андрійко Р.Ю.

Пропозиція голови постійної комісії Андрійка Р.Ю.: включити до розділу
«Різне» порядку денного розгляд проектів рішень Київради:
«Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 1,30 га на перетині
вулиці Героїв Космосу та проспекту Леся Курбаса у Святошинському районі м.
Києва» (погодження зауважень постійної комісії з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку (протокол №15 від 17.10.14, відповідно до норм
Регламенту Київради);
«Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 0,76 га на перетині
вулиці Велика Кільцева та вулиці Зодчих (вздовж озера «Віра»)
у
Святошинському районі м. Києва» (погодження зауважень постійної комісії з
питань бюджету та та соціально-економічного розвитку (протокол №15 від
17.10.14, відповідно до норм Регламенту Київради);
«Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 0,45 га, яка розташована
між будинками №26/10 по вул. Костянтинівській та №25 по вулиці Межигірській
у Подільському районі м. Києва та вирішення інших питань, пов’язаних із
будівлею кінотеатру «Жовтень» (доручення заступника міського голови –
секретаря Київради Резнікова О.Ю. від 10.11.14 №08/231-1125/ПР).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.

І. СЛУХАЛИ:
Інформацію Білоцерковця Д.О. про призначення нового директора КП
«Київський зоологічний парк».
Інформацію Трантіна К.В. про план розвитку Київського зоологічного парку.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кримчак С.О., Костюк С.А., Кириченко К.В., Білоцерковець Д.О., Мавлянов Д.Б.,
Трантін К.В., Рейзлін В.І.
Пропозиція голови постійної комісії Андрійка Р.Ю.: рекомендувати КП
«Київський зоологічний парк»: 1) надати до постійної комісії пропозиції щодо
розвитку Київського зоопарку (у т.ч.: пропозиції по залученню додаткових коштів
у фінансування діяльності КП) у письмовому вигляді; 2) рекомендувати КП
«Київський зоологічний парк» що 2 місяці надавати на розгляд профільної
постійної комісії Київради інформацію про результати діяльності Київського
зоопарку.
ВИРІШИЛИ:
1. Взяти до відома інформацію КП «Київський зоологічний парк» про план
розвитку Київського зоологічного парку.
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2. Рекомендувати КП «Київський зоологічний парк» 1) надати до постійної
комісії пропозиції щодо розвитку Київського зоопарку (у т.ч.: пропозиції по
залученню додаткових коштів у фінансування діяльності КП)
у
письмовому вигляді; 2) рекомендувати КП «Київський зоологічний парк»
що 2 місяці надавати на розгляд профільної постійної комісії Київради
інформацію про результати діяльності Київського зоопарку.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Симонова С.А., Редькіної Н.О. про стан підготовки проектів рішень
Київської міської ради, у т.ч.:
1) «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у м. Києві на 2015
рік»;
2) «Про затвердження Київської міської програми охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві»;
3) «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., Кириченко К.В., Симонов С.А., Редькіна Н.О.
Рекомендація Симонова С.А.: рекомендувати постійній комісії дати доручення
КНДУ «НДІРоМ» щодо підготовки проекту рішення Київради «Про затвердження
Екологічної політики м. Києва на період до 2025 року».
Зауваження депутата постійної комісії Кримчака С.О.: звернути увагу на
необхідність винесення в натуру меж об’єктів ПЗФ, серед яких: парк
«Інтернаціоналістів», парк «Нивки», парк «Слави»; рекомендувати Департаменту
земельних ресурсів підготувати інформацію про розроблені та ті, що перебувають
на стадії розробки, проекти землеустрою щодо затвердження меж парків та
скверів м. Києва.
ВИРІШИЛИ:
1. Взяти до відома інформацію управління екології та охорони природних
ресурсів щодо стан підготовки проектів рішень Київської міської ради «Про
затвердження переліку природоохоронних заходів у м. Києві на 2015 рік»;
«Про затвердження Київської міської програми охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві»; «Про затвердження Екологічної
політики м. Києва на період до 2025 року».
2. Попередньо погодити проект рішення Київради «Про затвердження
переліку природоохоронних заходів у м. Києві на 2015 рік»; повернутися
до розгляду зазначеного питання після надходження проекту рішення до
постійної комісії в установленому порядку.
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3. Рекомендувати КНДУ «НДІРоМ» підготувати проект рішення Київради
«Про затвердження Екологічної політики м. Києва на період до 2025 року»
та надати на розгляд постійної комісії.
4. Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів протягом тижня надати
до постійної комісії інформацію про розроблені та ті, що перебувають на
стадії розробки, проекти землеустрою щодо затвердження меж парків та
скверів м. Києва (у т.ч.: щодо встановлення меж парку «Інтернаціоналістів»,
парку «Нивки», парку «Слави»).
5. Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів спільно з КО
«Київзеленбуд» вжити необхідних організаційно-правових заходів для
підготовки проектів землеустрою щодо встановлення меж парку
«Інтернаціоналістів», парку «Нивки», парку «Слави» та інших об’єктів, які
потребують встановлення меж території.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
ІІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Андроса О.Є. по суті клопотання ГО «Національний екологічний
центр України» про оголошення нових об’єктів природно-заповідного фонду у
м. Києві, у т.ч.: ландшафтний заказник місцевого значення «Всеукраїнський парк
борців за свободу та незалежність України»; ландшафтний заказник місцевого
значення «Урочище Горбачиха»; ландшафтний заказник місцевого значення
«Труханів острів»; ландшафтний заказник місцевого значення «Півострови
Галерний та Гострий»; пам’ятка природи місцевого значення «Шапарнянські
дуби».
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кримчак С.О., Костюк С.А., Кириченко К.В., Андрос О.Є., Птуха С.М.
Рекомендація Птухи С.М.: надати запропоноване клопотання на розгляд
Департаменту земельних ресурсів та управлінню екології та охорони природних
ресурсів, оскільки існує можливість наявності землекористувачів земельних
ділянок, що входять до територій, запропонованих для заповідання.
Рекомендація Симонова С.А.: звернутися до Міністерства екології та природних
ресурсів з проханням надати картографічні матеріали до об’єктів ПЗФ, що
розташовані на території м. Києва, оскільки профільні структурні підрозділи
Київської міської державної адміністрації не мають зазначених матеріалів.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати клопотання ГО «Національний екологічний центр України»
про оголошення нових об’єктів природно-заповідного фонду у м. Києві, у
т.ч.: ландшафтний заказник місцевого значення «Всеукраїнський парк
борців за свободу та незалежність України»; ландшафтний заказник
місцевого значення «Урочище Горбачиха»; ландшафтний заказник
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місцевого значення «Труханів острів»; ландшафтний заказник місцевого
значення «Півострови Галерний та Гострий»; пам’ятка природи місцевого
значення «Шапарнянські дуби».
2. Звернутися до Департаменту земельних ресурсів з приводу надання
інформації про наявність землекористувачів земельних ділянок, що входять
до територій, запропонованих для заповідання.
3. Звернутися до Міністерства екології та природних ресурсів з проханням
надати картографічні матеріали до об’єктів ПЗФ, що розташовані на
території м. Києва, оскільки профільні структурні підрозділи Київської
міської державної адміністрації не мають зазначених матеріалів.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ІV. СЛУХАЛИ:
Інформацію Музиченка С.Ю., Новицького Д.Ю. по суті звернення ТОВ
«Укрекокомінвест» щодо розгляду інвестиційних проектів будівництва
енергетичних сортувально-переробних комплексів по переробці ТПВ у м. Києві.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кримчак С.О., Костюк С.А., Кириченко К.В., Музиченко С.Ю., Редькіна Н.О.,
Новицький Д.Ю.
Зауваження Новицького Д.Ю.: відмітити, що схема розміщення ТПВ у м. Києві
відповідає наданим пропозиціям, проте, економічна та інвестиційна складові
проекту не визначені; відмітити необхідність спільного опрацювання наданої
пропозиції.
Пропозиція секретаря постійної комісії Костюка С.А.: створити робочу групу
у складі депутатів постійної комісії – Андрійка Р.Ю., Костюка С.А., Бричука К.Г.,
Лещенка Ю.В., народного депутата Костюшко О.П. та фахівців профільних
структурних підрозділів Київської міської держаної адміністрації (Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури, Департаменту земельних ресурсів,
Департаменту
економіки
та
інвестицій,
Департаменту
транспортної
інфраструктури), Київської обласної ради, ТОВ «Укркомекоінвест», а також
Луцюка В.О. для комплексного опрацювання інвестиційних проектів будівництва
енергетичних сортувально-переробних комплексів по переробці ТПВ у м. Києві.
Пропозиція голови постійної комісії Андрійка Р.Ю.: просити Департамент
земельних ресурсів надати до постійної комісії перелік земельних ділянок, на
яких можливо розмістити енергетичні сортувально-переробні комплекси по
переробці ТПВ.
ВИРІШИЛИ:
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1. Підтримати ініціативу ТОВ «Укрекокомінвест» щодо розгляду
інвестиційних проектів будівництва енергетичних сортувально-переробних
комплексів по переробці ТПВ у м. Києві.
2. Створити робочу групу у складі депутатів постійної комісії – Андрійка
Р.Ю., Костюка С.А., Бричука К.Г., Лещенка Ю.В., народного депутата
Костюшко О.П. та фахівців профільних структурних підрозділів Київської
міської держаної адміністрації (Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури, Департаменту земельних ресурсів, Департаменту
економіки та інвестицій, Департаменту транспортної інфраструктури),
Київської обласної ради, ТОВ «Укркомекоінвест», а також Луцюка В.О. для
комплексного
опрацювання
інвестиційних
проектів
будівництва
енергетичних сортувально-переробних комплексів по переробці ТПВ у м.
Києві.
3. Просити Департамент земельних ресурсів надати до постійної комісії
перелік земельних ділянок, на яких можливо розмістити енергетичні
сортувально-переробні комплекси по переробці ТПВ.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

V. СЛУХАЛИ:
Інформацію Янченко Г.І., Субботіна В.М., Птухи С.М. по суті проекту рішення
Київради «Про організацію об’єкту благоустрою «Сквер» площею 0,70 га на вул.
Польовій, 56-74 у Солом’янському районі м. Києва».
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кримчак С.О., Костюк С.А., Кириченко К.В., Янченко Г.І., Субботін В.М.,
Птуха С.М.
Зауваження Птухи С.М.: договір оренди на вказану у проекті рішення земельну
ділянку добіг кінця, проте, відповідно до рішення Київради від 27.01.2005
№68/2644 суб’єкт господарювання має право поновити чинність договору оренду,
у зв’язку з чим слід внести зміни або відмінити відповідне рішення Київради.
Зауваження голови постійної комісії Андрійка Р.Ю.: привести наданий проект
рішення Київради у відповідність до встановленої форми проектів рішень щодо
надання територіям та об’єктам статусу скверу, а саме:
1. Назву викласти у наступній редакції: «Про надання статусу скверу
земельній ділянці орієнтовною площею 0,70 га на вул. Польовій, 56-74 у
Солом’янському районі м. Києва».
2. Пункт 1. проекту рішення викласти у наступній редакції: «Надати статус
скверу земельній ділянці площею 0,70 га (кадастровий номер
8000000000:69:151:015) на вул. Польовій, 56-74 у Солом’янському районі
м. Києва.
3. Пункт 2. проекту рішення викласти у наступній редакції: «Внести зміни до
«Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції
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4.
5.

6.
7.

8.

формування зелених насаджень в центральній частині міста», затверджених
рішенням Київської міської ради від 19.07.05 № 806/3381 та продовжених
на період до 2015 року рішенням Київської міської ради від 27.11.09
№ 714/2783 (таблиця 2 «Озеленені території загального користування
м. Києва, що відповідають типологічним ознакам та планувальним
вимогам»), додавши земельну ділянку, визначену пунктом 1 цього рішення,
до переліку скверів Солом’янського району м. Києва».
Пункт 2.1. виключити.
Пункт 3. проекту рішення викласти у наступній редакції: «Київському
комунальному
об’єднанню
зеленого
будівництва
та
експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленебуд» виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
здійснити організаційно-правові заходи щодо оформлення та благоустрою
земельної ділянки орієнтовною площею близько 0,70 га на вул. Польовій,
56-74 у Солом’янському районі м. Києва».
Пункти 4.1, 4.2, 4.3 виключити.
Додати пункт 4. такого змісту: «Визнати таким, що втратило чинність
рішення Київської міської ради від 27.01.2005 №68/2644 «Про передачу
державному підприємству "Виробниче об'єднання "Київприлад" земельної
ділянки для будівництва житлових будинків з підземними паркінгами на
вул. Польовій, 56 - 74 у Солом'янському районі м. Києва».
Внести відповідні зміни до пояснювальної записки.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення Київради «Про організацію об’єкту благоустрою
«Сквер» площею 0,70 га на вул. Польовій, 56-74 у Солом’янському районі
м. Києва» для винесення на розгляд пленарного засідання Київради з
урахуванням зауважень профільної постійної комісії Київради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

VІ.СЛУХАЛИ:
Інформацію Андрєєва А.С., Субботіна В.М., Птухи С.М. по суті проекту рішення
Київради «Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул.
Авіаконструктора Антонова, біля будинку №№2/32 к. 4-7 у Солом’янському
районі м. Києва».
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кримчак С.О., Костюк С.А., Кирчиенко К.В., Андрєєв А.С., Субботін В.М.,
Птуха С.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити в межах повноважень проект рішення Київради «Про надання статусу
скверу земельній ділянці на вул. Авіаконструктора Антонова, біля будинку
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№№2/32 к. 4-7 у Солом’янському районі м. Києва» для винесення на розгляд
пленарного засідання Київради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
VІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Птухи С.М., Субботіна В.М. по суті проекту рішення Київради «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки ПАТ «ТОДЕФ» на просп. Маяковського, 47 у Деснянському районі м.
Києва для створення озеленених територій загального користування, будівництва,
обслуговування та ремонту об’єктів транспортної та інженерної інфраструктури»,
К-20217.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кримчак С.О., Костюк С.А., Кириченко К.В., Птуха С.М., Субботін В.М.
Зауваження голови постійної комісії Андрійка Р.Ю.: відмітити відсутність
замовника розроблення проекту землеустрою – ПАТ «ТОДЕФ».
ВИРІШИЛИ:
Відкласти розгляд проекту рішення Київради «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПАТ
«ТОДЕФ» на просп. Маяковського, 47 у Деснянському районі м. Києва для
створення озеленених територій загального користування, будівництва,
обслуговування та ремонту об’єктів транспортної та інженерної інфраструктури»,
К-20217, у зв’язку із відсутністю замовника.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
VІІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Птухи С.М., Лісневського Р.С. 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., Лещенко Ю.В.,
Кримчак С.О., Костюк С.А., Кириченко К.В., Птуха С.М., Лісневський Р.С.
Зауваження Лісневського Р.С.: порушене питання наразі перебуває на розгляді
Господарського суду м. Києва.
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ВИРІШИЛИ:
Відкласти 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, до ухвали рішення суду та результатів розгляду
постійною комісією Київради з питань транспорту та зв’язку.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
ІХ. СЛУХАЛИ:
Інформацію Костюка С.М. по суті 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 бази
відпочинку», К-18877.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кримчак С.О., Костюк С.А., Кириченко К.В.
ВИРІШИЛИ:
Відхилити проект 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 бази відпочинку», К18877.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
Х. СЛУХАЛИ:
Інформацію Птухи С.М., Субботіна В.М. по суті проекту рішення Київради «Про
передачу громадянці Лойко Світлані Василівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Бобринецькій, 107 у Деснянському районі м. Києва», А21011.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кримчак С.О., Костюк С.А., Кириченко К.В., Субботін В.М.
Зауваження депутата постійної комісії Кримчака С.О.: відмітити відсутність
замовника розробки проекту землеустрою.
ВИРІШИЛИ:
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Відкласти розгляд проекту рішення Київради «Про передачу громадянці Лойко
Світлані Василівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул.
Бобринецькій, 107 у Деснянському районі м. Києва», А-21011, у зв’язку із
відсутністю замовника та необхідністю додаткового опрацювання.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
ХІ. Різне. 1.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Бричука К.Г., Пабата О.В. по суті зауважень постійної комісії
Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку до проекту
рішення Київради «Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 1,30 га
на перетині
вулиці Героїв Космосу та проспекту Леся Курбаса
у
Святошинському районі м. Києва».
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кримчак С.О., Костюк С.А., Кириченко К.В., Пабат О.В.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати по суті зауваження постійної комісії Київради з питань
бюджету та соціально-економічного розвитку до проекту рішення Київради
«Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 1,30 га на перетині
вулиці Героїв Космосу та проспекту Леся Курбаса у Святошинському
районі м. Києва».
2. Рекомендувати суб’єкту подання внести до наданого проекту рішення
відповідні зміни.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ХІ. Різне. 2.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Бричука К.Г., Пабата О.В. по суті зауважень постійної комісії
Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку до проекту
рішення Київради «Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 0,76 га
на перетині вулиці Велика Кільцева та вулиці Зодчих (вздовж озера «Віра») у
Святошинському районі м. Києва».
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кримчак С.О., Костюк С.А., Кириченко К.В., Пабат О.В.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати по суті зауваження постійної комісії Київради з питань
бюджету та соціально-економічного розвитку до проекту рішення Київради
«Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 0,76 га на перетині
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вулиці Велика Кільцева та вулиці Зодчих (вздовж озера «Віра») у
Святошинському районі м. Києва».
2. Рекомендувати суб’єкту подання внести до наданого проекту рішення
відповідні зміни.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ХІ. Різне 3.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Андрійка Р.Ю. по суті проекту рішення Київради «Про надання
статусу скверу земельній ділянці площею 0,45 га, яка розташована між будинками
№26/10 по вул. Костянтинівській та №25 по вулиці Межигірській у Подільському
районі м. Києва та вирішення інших питань, пов’язаних із будівлею кінотеатру
«Жовтень».
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Андрійко Р.Ю., Бричук К.Г., Лещенко Ю.В.,
Кириченко К.В., Кримчак С.О., Костюк С.А.
ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення Київради «Про надання статусу скверу земельній
ділянці площею 0,45 га, яка розташована між будинками №26/10 по вул.
Костянтинівській та №25 по вулиці Межигірській у Подільському районі м. Києва
та вирішення інших питань, пов’язаних із будівлею кінотеатру «Жовтень», для
винесення на розгляд пленарного засідання Київради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно,
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова

Р. Андрійко

Секретар

С. Костюк
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