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Протокол

№2

засідання постійної комісії Київради
з питань містобудування, архітектури та землекористування
від 02.07.2014

14-00 год.

Місце проведення; Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36
зала засідань, №1017, 10-й поверх
Присутні:
Прокопів В.В.
Левада С.Я.
Дворніков В.М.

Микитась М.В.

Гордон Д.І.

голова постійної комісії,
головуючий;
перший заступник голови
постійної комісії;
заступник голови постійної
комісії (з питань
землекористування);
заступник голови постійної
комісії (з питань
містобудування та
архітектури);
секретар постійної комісії;

Баленко І.М., Безпалий О.І., Закревська Л.О., - члени постійної комісії.
Кустова В.В., Лапшов О.В., Меліхова Т.І.,
Михайленко
В.О.,
Міщенко
О.Г.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А.,

Турець В.В., Харченко О.В., Янченко Г.І.

Запрошені:
Резніков О.Ю.
Странніков А.М.
Кримчак С.О.
Костюк С.А.
Даниленко В.В.
Луценко І.В.
Ясинський Г.І.
Палій С.Ю.
Бригінець П.М.
Велімовський А.Р.

-

Слончак В.В.

в. о.
начальника
управління
правового
забезпечення секретаріату Київської міської ради;

Целовальник С.А.

- директор Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київради
(КМДА);
- директор Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київради (КМДА);

Кулаковський Ю.П.
Левцов С.В.
Царенко М.О.
Єскіна О.О.

заступник міського голови - секретар Київради
депутат Київради;
депутат Київради;
депутат Київради;
депутат Київради;
депутат Київради;
депутат Київради;
депутат Київради;
депутат Київради;
депутат Київради;

- начальник головного управління
Держземагентства у м. Києві
- директор КО «Київзеленбуд»;

- представник
координаційної
ради
ГНО
«Київське Віче»;
Олексієнко І.С.
- заступник
голови
ОСН
«Комітет
ради
житлового масиву Виноградар, представник
координаційної ради ГНО «Київське Віче»;
- голова ГО «Кияни, об’єднуємось»;
Дядюк О.В.
- голова ГК «За збереження Біличанського лісу»;
Агеєва В.В.
- член громадської ради при ГУ МВС України в м.
Кінько Т.А.
Києві;
- представник фундації «Відкрите суспільство»;
Бабанін О.С.
Угрінюк Б.Б., Калько - представники ініціативної групи «Фата Моргана»;
Д.О.
- представник мешканців житлового будинку по
Лащенко І.В.
вул. Космічній, 6 Дніпровського району м. Києва;

з
Іїелюх Г.
Фолінов К.В.
Кобилецький В.В.

- газета «Деловая Столица»;
- газета КМР «Хрещатик»;
- представник ТОВ «ФСВ».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування
02.07.2014
1. Заслуховування
інформації
Департаменту
земельних
ресурсів
виконавчого органу Київради (КМДА) щодо кількості та стану
підготовки клопотань про надання дозволу на розробку документації
землеустрою, проектів рішень про передачу (надання) земельних ділянок
у користування або у власність, про поновлення договорів оренди,
продажу (в тому числі на аукціонних торгах), а також про стан розробки
проекту рішення про встановлення меж міста Києва.

2. Заслуховування інформації Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київради (КМДА)
погодження детальних планів територій.
3.

щодо

стану розробки

та

Розгляд проекту рішення Київради «Про затвердження технічної
документації із нормативної грошової оцінки земель м. Києва» (ПР-5141
від 19.06.2014, справа М°А-21123) - матеріали додаються.

4. Розгляд протоколу робочої групи постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування №1 від
26.06.2014 р., створеної на засіданні від 24.06.2014 для вивчення питання
про необхідність внесення змін до рішення Київської міської ради №
764/7000 від 01.12.2011 «Про затвердження персонального складу

погоджувальної комісії для узгодження спірних питань між
громадськістю і замовником Генерального плану міста Києва» та
вивчення стану підготовки Генерального плану міста Києва на 2025 рік
(голова р.г,- перший заступник голови постійної комісії Левада С.Я.) -

матеріали додаються.

5. Розгляд питання про необхідність підготовки проекту рішення Київради
про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України,

Кабінету Міністрів України, Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства щодо необхідності
внесення змін до законодавчих актів України у сфері містобудування та
архітектури щодо передачі деяких функцій органів державного
архітектурно-будівельного контролю та державної будівельної
експертизи органам місцевого самоврядування.

6. Розгляд питання про необхідність підготовки проекту рішення Київради
щодо відміни рішень Київради про надання земельних ділянок на
Парковій дорозі у Печерському районі м. Києва та щодо організації
подальшого використання територій та збудованого нерухомого майна
(зокрема вертодрому «Дніпро-1»).
7. Розгляд питання про необхідність підготовки проекту рішення Київради
щодо введення мораторію на продаж земельних ділянок у центральній
частині міста Києва
8. Розгляд проекту рішення «Про визнання таким, що втратило чинність,
рішення Київської міської ради від 20 вересня 2012 року №137/8421
«Про передачу публічному акціонерному товариству «Спеціальне
науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство
«УКРРЕСТАВРАДІЯ» земельної ділянки для реконструкції будівлі під
торговельно-офісний центр та його обслуговування з благоустроєм та
гостьовою стоянкою на Контрактовій площі, 4 у Подільському районі м.
Києва» - матеріали додаються.
9. Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 01.11.2012 №245/8529 «Про надання статусу скверу
земельній ділянці площею 1,22 га на перетині проспекту Леся
Курбаса та вулиці Академіка Корольова у Святошинському районі
м.Києва» - за поданням депутата Київської міської
ради
О.Пабата (дор. від 25.06.2014 Мя08/231-82/ПР)
матеріали
додаються
—

10. Розгляд проекту рішення «Про визнання таким, що втратило чинність,
рішення Київської міської ради від 29 березня 2007 року №411/1072
«Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «ФСВ»
земельної ділянки для будівництва багатоповерхового житлового
будинку з підземним паркінгом на вул. Юності у Дніпровському районі
м. Києва» - матеріали додаються.
11. Розгляд проекту рішення «Про визнання таким, що втратило чинність,
рішення Київської міської ради № 635/10123 від 13 листопада 2013 року

«Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «ФСВ»
договору оренди земельної ділянки для будівництва багатоповерхового
житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Юності у
Дніпровському районі м. Києва» - матеріали додаються.
12 . Різне.

ПИТАННЯ, ВНЕСЕНІ ДОДАТКОВО НА РОЗГЛЯД
1. Проект рішення «Про затвердження офіційного довідника «Вулиці
міста Києва» - за поданням депутата Київської міської ради М.
Микитася (дор. від 01.07.2014 Ж°08/231-92/ПР) - матеріали додаються.

СЛУХАЛИ:

Пропозицію головуючого Прокопіва В.В. стосовно зміни
черговості розгляду питань порядку денного, а саме: питання
порядку денного №9 (дев'ять) розглянути першим, питання
порядку денного №10 (десять) - другим, питання порядку денного
№11(одинадцять) - третім, питання порядку денного №3 четвертим. Всі інші питання порядку денного розглядати в порядку
черговості.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І., Гордон Д.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати пропозицію головуючого стосовно зміни черговості
розгляду питань порядку денного.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти»-немає, «утрималось» - немає.

1. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення
«Про визнання таким, що
втратило чинність, рішення Київської міської ради від 20
вересня 2012 року №137/8421 «Про передачу публічному
акціонерному
товариству
«Спеціальне
науковореставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство
«УКРРЕСТАВРАЦІЯ» земельної ділянки для реконструкції
будівлі під торговельно-офісний
центр та
його
обслуговування з благоустроєм та гостьовою стоянкою на
Контрактовій площі, 4 у Подільському районі м. Києва» - за
поданням тимчасової контрольної комісії Київради з питань
перевірки легітимності рішень Київської міської ради,

прийнятих після травня 2006року,

—

матеріали додаються

(Копії проектів рішень з пояснювальними записками
на 4-х арк.)

-

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Резніков О.Ю., Меліхова Т.І., Гордон Д.І., Кустова
В.В., Луценко І.В., Єськіна О.О.
УХВАЛИЛИ: 1. Взяти до відома проект рішення «Про визнання таким, що
втратило чинність, рішення Київської міської ради від 20 вересня 2012
року №137/8421 «Про передачу публічному акціонерному товариству
«Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче
підприємство «УКРРЕСТАВРАЦІЯ» земельної ділянки для реконструкції
будівлі під торговельно-офісний центр та його обслуговування з
благоустроєм та гостьовою стоянкою на Контрактовій площі, 4 у
Подільському районі м. Києва», оскільки суб'єктом подання його було
доопрацьовано.
2. Підтримати доопрацьований проект рішення «Про розірвання
договору оренди земельної ділянки між Київською міською радою та
публічним акціонерним товариством «Спеціальне науково-реставраційне
проектне будівельно-виробниче підприємство «УКРРЕСТАВРАЦІЯ» за
№ 65-6-00528 від 16 жовтня 2012 року та інші правові наслідки прийняття
цього рішення», за умови доповнення його таким пунктом: а саме
«Управлінню охорони культурної спадщини виконавчого органу
Київради (КМДА) здійснити дії по консервації пам'ятки культурної
спадщини
майнового комплексу Гостинний двір на Контрактовій
площі, 4».
-

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти»-немає, «утрималось» - немає.

2.,3. СЛУХАЛИ: Пропозицію секретаря комісії Гордона Д.І. щодо
об’єднання розгляду питань порядку денного №2 та №3, а
саме:
Розгляд проекту рішення «Про визнання таким, що
втратило чинність, рішення Київської міської ради від 29
березня 2007 року №411/1072 «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «ФСВ» земельної ділянки
для будівництва багатоповерхового житлового будинку з
підземним паркінгом на вул. Юності у Дніпровському
районі м. Києва» (дор. від 27.06.2014 №08/231-91/ПР)
Копія проекту рішення з пояснювальною запискою
на 4-х
арк.
-

-

Розгляд проекту рішення «Про визнання таким, що

втратило чинність, рішення Київської міської ради
№ 635/10123 від 13 листопада 2013 року «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «ФСВ»
договору оренди земельної ділянки для будівництва
багатоповерхового житлового будинку з підземним
паркінгом на вул. Юності у Дніпровському районі м.
Києва» - (дор. від 27.06.2014 Ж8/231-90/ПР) — Копія
проекту рішення з пояснювальною запискою - на 4-х арк.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Гордон Д.І., Бригінець, Семененко, Велімовський
А.Р. , Лащенко І.В.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд питання на 1 тиждень для додаткового
вивчення робочою групою, створеною на засіданні постійної комісії
24.06.2014 р. у складі депутатів Гордона Д.І. (голова робочої групи),
Закревської Л.О, Кустової В.В., Меліхової Т.І., Непопа В.І., Семененка О.А.,
Харченка О.В., директора Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київради (КМДА) Целовальника С.А., директора
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)
Кулаковського Ю.П., та із залученням представників забудовника та
громадськості.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти»-немає, «утрималось» - немає.

4. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київради «Про
затвердження технічної документації із нормативної
грошової оцінки земель м. Києва» (ПР-5141 від 19.06.2014,
справа N° А-21123) - матеріали додаються.
Питання було знято для додаткового вивчення робочою групою,
створеною на засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 26.06.2014.
(Копії проекту рішення з пояснювальною запискою, копія листа
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(КМДА) від 10.06.2014 №05707-5480 та додатком до нього на
4-х арк.)
-

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Резніков О.Ю., Странніков А.М., Харченко О.В.,
Дворніков В.М., Непоп В.І., Кулаковський Ю.П., Баленко І.М., Кримчак С.О.,
Найдьонов О.В., Закревська Л.О.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про затвердження технічної
документації із нормативної грошової оцінки земель м. Києва» (ПР-5141 від
19.06.2014), за умови викладення пункту 5 (п’ять) в новій редакції, а саме:

«Термін введення в дію цього рішення буде визначено Київською міською
радою окремим рішенням, після розгляду звіту про виконання бюджету
міста Києва за підсумком 9 (дев’яти) місяців 2014року».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за»-17, «проти»-немає, «утрималось» - 2 (Лапшов О.В.,
Семененко О.А.)

5. СЛУХАЛИ:

Розгляд питання про необхідність підготовки проекту
рішення Київради щодо відміни рішення Київради від
28.12.2012 №525/5337 «Про передачу земельних ділянок
товариству з обмеженою відповідальністю «АМАДЕУС КО»
для будівництва та обслуговування об’єктів інженерної і
транспортної інфраструктури на Парковій дорозі у
Печерському районі м. Києва» та щодо організації
подальшого використання територій та збудованого
нерухомого майна (зокрема вертодрому «Дніпро-1»),

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Левада С.Я., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Створити робочу групу у складі депутатів Прокопіва В.В.,
Левади С.Я., Закревської Л.О., Непопа В.І., Меліхової Т.І., Кустової В.В.,
Семененка О.А., для розгляду та детального вивчення питання. Визначити
головою робочої групи депутата Прокопіва В.В.
2. Повернутися до розгляду цього питання після надання
протоколу засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти»-немає, «утрималось» - немає.

6. СЛУХАЛИ:

Розгляд питання про необхідність підготовки проекту
рішення Київради щодо введення мораторію на продаж
земельних ділянок у центральній частині міста Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Левада С.Я., Найдьонов О.В., Дворніков В.М.,
Єскіна О.О., Нікіфорова І.
УХВАЛИЛИ: 1. Створити робочу групу у складі депутатів Міщенка О.Г.,
Семененка О.А., Дворнікова В.М., Михайленка В. О., Найдьонова О.В.,
Кустової В.В., Меліхової Т.І., Харченко О.В., Безпалого О.І. із
залученням депутатів Київради Ясинського Г.І., Палія С.Ю., Кримчака

С.О., а також директора Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київради (КМДА) Целовальника С.А.
та представника громадськості
Єскіної 0.0. для опрацювання
вищевказаного питання. Визначити головою робочої групи депутата
Дворнікова В.М.
2. Повернутися до ■розгляду цього питання після надання
протоколу засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за»-19, «проти»-немає, «утрималось» - немає.
-

7. СЛУХАЛИ:

Заслуховування інформації Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) щодо
кількості та стану підготовки клопотань про надання дозволу
на розробку документації землеустрою, проектів рішень про
передачу (надання) земельних ділянок у користування або у
власність, про поновлення договорів оренди, продажу (в
тому числі на аукціонних торгах), а також про стан розробки
проекту рішення про встановлення меж міста Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Кулаковський Ю.П.
УХВАЛИЛИ: 1. Інформацію директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київради (КМДА) взяти до відома.
2. Доручити Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київради (КМДА) спільно з відділом забезпечення діяльньності
постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та
землекористування розробити алгоритм прискорення передачі
клопотань про надання дозволу на розробку документації землеустрою,
проектів рішень про передачу (надання) земельних ділянок у
користування або у власність, про поновлення договорів оренди,
продажу (в тому числі на аукціонних торгах) від суб'єкту подання на
розгляд до Київської міської ради.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за»-18, «проти»-немає, «утрималось» - немає.

8. СЛУХАЛИ:

Заслуховування інформації Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київради (КМДА) щодо
стану розробки та погодження детальних планів територій.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Целовальник С.А.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією першого заступника голови комісії Левади С.Я.
заслухати інформацію директора Департаменту містобудування та

архітектури виконавчого органу Київради (КМДА) Целовальника С.А.
щодо стану розробки та погодження детальних планів територій на
засіданні робочої групи, створеної на засіданні комісії від 24.06.2014
для вивчення питання про необхідність внесення змін до рішення
Київської міської ради М° 764/7000 від 01.12.2011 «Про затвердження
персонального складу погоджувальної комісії для узгодження спірних
питань між громадськістю і замовником Генерального плану міста
Києва» та вивчення стану підготовки Генерального плану міста
Києва на 2025 рік (голова р.г.- перший заступник голови постійної
комісії Левада С.Я.).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за»-18, «проти»-немає, «утрималось» - немає.

9. СЛУХАЛИ:

Розгляд
протоколу засідання робочої групи постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування №1 від 26.06.2014,
створеної на засіданні від 24.06.2014 для вивчення питання
про необхідність внесення змін до рішення Київської міської
ради № 764/7000 від 01.12.2011 «Про затвердження
персонального
складу погоджувальної комісії
для
узгодження спірних питань між громадськістю і
замовником Генерального плану міста Києва» та вивчення
стану підготовки Генерального плану міста Києва на 2025
рік (голова р.г.- перший заступник голови постійної комісії
Левада С.Я.)
(додаток: Протокол засідання робочої групи - на 2-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати протокол засідання робочої групи від
27.06.2014 №1/1, створеної на засіданні комісії від 24.06.2014 по
розгляду питання про необхідність внесення змін до рішення Київської
міської ради № 764/7000 від 01.12.2011 «Про затвердження
персонального складу погоджувальної комісії для узгодження спірних
питань між громадськістю і замовником Генерального плану міста
Києва» щодо обрання представників постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування до складу Погоджувальної комісії для узгодження
спірних питань між громадськістю і замовником Генерального плану
розвитку міста Києва і його приміської зони до 2025 року (далі Генерального плану розвитку міста Києва до 2025року).
2.
Відповідно до пропозицій, викладених у вищевказано
протоколі, Департаменту містобудування та
архітектури
виконавчого органу Київради (КМДА):

- підготувати та надати на розгляд комісії спільно з
КО «Інститут Генерального плану міста Києва» протягом 2-х
робочих днів інформацію щодо правових підстав для розроблення
Генерального плану розвитку міста Києва до 2025року;
спільно з КО «Інститут Генерального плану міста Києва»
сприяти популяризації нової містобудівної документації серед
громадськості із залученням прес-служби Департаменту та
комунальної організації;
- на наступне засідання робочої групи 07.07.2014 підготувати та
надати інформацію щодо розроблених та затверджених детальних
планів територій: тих, що знаходяться в стадії розроблення; тих, які
розроблені та потребують оновлення та тих детальних планів
територій м. Києва, які потрібно розробити (із зазначенням джерел
фінансування та проектних організацій-розробників);
- передати на розгляд Міністерству регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України проект
Генерального плану розвитку міста Києва до 2025 року та отримати
рекомендації щодо актуальності його завершення.
-

3. Відповідно до пропозицій, викладених у вищевказаному
протоколі, Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київради (КМДА):
- надати на наступне засідання комісії інформацію щодо
земельних ділянок, які були надані із внесенням змін до Генерального
плану міста Києва та проекту планування приміської зони до 2020
року;
- на наступне засідання комісії надати інформацію по
земельних ділянках, на яких протягом 3-х років від моменту
укладання договорів оренди не розпочато будівельні роботи із
зазначенням землекористувачів.
4. Департаменту будівництва та житлового забезпечення
виконавчого органу Київради (КМДА) надати на наступне засідання
комісії інформацію щодо об’єктів будівництва, на яких не
проводяться будівельні роботи більше року.
5. Комунальній організації «Інститут Генерального плану
міста Києва»:
- організувати ознайомлення зацікавлених мешканців кожного
з районів міста - представників територіальної громади міста Києва
з Основними положеннями проекту Генерального плану розвитку
міста Києва до 2025 року, за підтримки депутатів Київради із
залученням фахівців у сфері містобудування, та проведення
повноцінного громадського обговорення (порайонно);
надати на наступне засідання робочої групи 07.07.2014 повну
інформацію щодо експертів та розробників нового Генерального плану
-

розвитку міста Києва до 2025 року в частині охорони культурної
спадщини;
- надати протягом 2 робочих днів вичерпну інформацію на
наступне засідання робочої групи 07.07.2014 щодо розробників нового
Генерального плану розвитку міста Києва до 2025року (перелік);
поінформувати населення стосовно відображення в
матеріалах Генерального плану розвитку Києва до 2025 року
розрахункових потреб по забезпеченню навчальними та дошкільними
закладами, та з інших питань, що виникають при будівництві
об’єктів та ущільненні територій міста.
6. Голові робочої групи Леваді С.Я.:
- залучити до участі в засіданнях робочої групи як опонента
одного з авторів діючого Генерального плану розвитку м. Києва на
період до 2020 р. та проекту планування його приміської зони,
затвердженого рішенням Київради від 28.03.2002 №370/1804 —
директора дочірнього підприємства "Інститут Генерального плану
м. Києва" АТ "Київпроект" Чекмарьова В.Г. (за згодою);
- залучати спеціалістів для проведення рецензування та
отримання експертних ■ висновків у
галузі містобудування,
архітектури та будівництва (включаючи розроблення Генерального
плану розвитку міста Києва до 2025 року, планів зонування та
детальних планів територій);
узагальнити пропозиції, що надійшли від членів робочої групи,
створеної на засіданні комісії від 24.06.2014, стосовно плану засідань
робочої групи та підготувати його для подальшого узгодження та
прийняття за основу.
-

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за»-17, «проти»-немає, «утрималось» - 1 (Янченко Г.І.).

10. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 01.11.2012 №245/8529 «Про
надання статусу скверу земельній ділянці площею 1,22
га на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиці
Академіка Корольова у Святошинському районі
м.Києва»
за поданням депутата Київської міської
ради О.Пабата (дор. від 25.06.2014 №08/231-82/ПР)
-

—

(додат ок

-

проект рішення з пояснювальною запискою на 4 арк.)

ВИСТУПИЛИ: Дворніков В.М., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про внесення змін до
рішення Київської міської ради від 01.11.2012 Ме245/8529 «Про
надання статусу скверу земельній ділянці площею 1,22 га на

перетині проспекту Леся Курбаса та вулиці Академіка Корольова
у Святошинському районі м. Києва» за умови внесення до проекту
рішення наступних пунктів:
«п.З Комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень
Святошинського району виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) здійснити організаційно - правові заходи щодо
оформлення права постійного користування земельною ділянкою
орієнтовною площею 1,22 га на перетині проспекту Леся Курбаса та
вулиці Академіка Корольова у Святошинському районі м.Києва.
п.4 Київському комунальному об'єднанню зеленого будівництва та експлуатації
зелених насаджень міста «Київзеленбуд» виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснити
організаційно-правові заходи щодо благоустрою земельної ділянки
орієнтовною площею 1,22 га на перетині проспекту Леся Курбаса та
вулиці Академіка Корольова у Святошинському районі м.Києва.
п.5 Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) вирішити в установленому порядку
питання щодо фінансування заходів, передбачених пунктами 3 та 4 цього
рішення».
2, Направити представлені матеріали на розгляд постійної комісії
Кмїврад з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за»-18, «проти»-немає, «утрималось» - немає.

11. СЛУХАЛИ: Розгляд питання про необхідність підготовки проекту
рішення Київради про звернення Київської міської ради до
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства щодо необхідності
внесення змін до законодавчих актів України у сфері
містобудування та архітектури щодо передачі деяких
функцій органів державного архітектурно-будівельного
контролю та державної будівельної експертизи органам
місцевого самоврядування.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Лапшов О.В., Кулаковський Ю.П., Целовальник
С.А.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд питання для додаткового вивчення
робочою групою, створеною на засіданні комісії від 24,06,2014 для
вивчення питання про необхідність внесення змін до рішення

Київської міської ради Ж° 764/7000 від 01.12.2011 «Про затвердження
персонального складу погоджувальної комісії для узгодження спірних
питань між громадськістю і замовником Генерального плану міста
Києва» та вивчення стану підготовки Генерального плану міста
Києва на 2025 рік (голова р.г.- перший заступник голови постійної
комісії Левада С.Я.).
2. Надати вищевказаній робочій групі статус постійно діючої робочої
групи щодо вивчення стану підготовки Генерального плану міста
Києва на 2025рік.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за»-17, «проти»-немає, «утрималось» - 1 (Янченко Г.І.).

ПИТАННЯ, ВНЕСЕНІ ДОДАТКОВО НА РОЗГЛЯД
12. СЛУХАЛИ:

Проект рішення «Про затвердження офіційного
довідника «Вулиці міста Києва» за поданням
депутата Київської міської ради М. Микитася (дор. від
01.07.2014 №>08/231-92/ПР) — додаток проект рішення з
пояснювальною запискою на-7 арк.)

ВИСТУПИЛИ: Микитась М.В., Кустова В .В., Целовальник С.А.
УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати проект рішення «Про затвердження
офіційного довідника «Вулиці міста Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за»-18, «проти»-немає, «утрималось» - немає.

