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ЗАПРОШЕНІ:
По питанню 1 - 2
1. Кузьменко Максим Андрійович

- директор департаменту промисловості
та розвитку підприємництва
2. Керекеша Марина Володимирівна - в.о. нач.відділу торгівлі управління
торгівлі департаменту промисловості та
розвитку підприємництва
3. Івченко Максим
- начальник юридичного відділу департаменту промисловості та розвитку
підприємництва

По питанню 3.
Представники КП «Київський метрополітен”
1. Топал Катерина Олександрівна — начальник відділу оренди КП “Київський
метрополітен”
2. Челован Петро Михайлович
- представник КП “Київський метрополітен”
3. Головатенко Петро Миколайович — директор ПрАТ “Київрічсервіс”
По питанню 4.
1. Чинаєв Олександр Здуардович - заступник голови правління ВГО “Асоціація
сприяння самоорганізації населення”
По питанню 5.
1. Поплавко Микола Юрійович - ФОП
По питанню 6.
1. Швець Андрій Вікторович - ТОВ “Ньют”
По питанню 7.
1. Васюков Ігор Олександрович - директор ТОВ “Юнікорн”
Громадяни, які виявили бажання бути присутніми на засіданні постійної комісії
Київради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики
1 Кулик Олег Володимирович
2. Богдан Олександр Євгенійович
3. Жмельов Микита Олександрович
СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії, який запропонував членам
постійної комісії затвердити такий

порядок денний:
1. Про розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради до проекту рішення Київради “Про внесення
змін до Статуту комунального підприємства “Міський магазин” виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації).
Доповідач: Кузьменко Максим Андрійович- директор Департаменту промисловості
та розвитку підприємництва

Про розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради до проекту рішення Київради “Про внесення
змін до рішення Київської міської ради від 29 грудня 2011 року №1034/7270
“Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що належать до
комунальної власності територіальної громади міста Києва”
2.

Доповідач: Кузьменко Максим Андрійович — директор Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва.

3. Про розгляд листа Міністерства інфраструктури України.

Доповідач: Карпенко Анатолій Якович — голова постійної комісії

4. Про розгляд доручення заступника міського голови секретаря Київради від
28.05.2015 №08/9442 щодо відповідного реагування на звернення
Всеукраїнської громадської організації “Асоціація сприяння самоорганізації
населення”.
Доповідач: Нестерков А.Є. - Голова правління

5. Про повторний розгляд звернення ФОП Поплавко М.Ю.
Доповідач: Лимар Юлія Володимирівна -депутат Київради, член постійної комісії
Співдоповідач: Пікалов Денис Олександрович — Генеральний директор КП “Плесо”

6. Про розгляд звернення ТОВ “Ньют”.
Доповідач: Єрусалімцева К.В. - т.в.о. керівника ТОВ “Ньют”

7. Про розгляд звернення ТОВ “Юнікорн”
Доповідач : Васюков Ігор Олександрович — директор ТОВ “Юнікорн”

8. Про включення до плану діяльності Київської міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2015 рік проекту рішення Київради “Про
питання передачі земельних ділянок в оренду та надання в постійне
користування в межах червоних ліній в м.Києві”.
Доповідач: Карпенко Анатолій Якович — голова постійної комісії

9. Різне.
ГОЛОСУВАЛИ: За - одноголосно, Проти - немає, Утримались -немає
По питанню 1.
СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії А.Карпенка щодо правового
висновку управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради
до проекту рішення Київради “Про внесення змін до Статуту комунального
підприємства “Міський магазин” виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації).
ВИСТУПИЛИ:
М. Керекеша — в.о.начальника відділу торгівлі управління торгівлі
департаменту промисловості та розвитку підприємництва, яка зазначила
що управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради,
опрацювавши проект рішення Київради “Про внесення змін до Статуту
комунального підприємства “Міський магазин” виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) надало правовий висновок, яким
запропонувало пункт 3 проекту рішення виключити.
В обговоренні взяли участь А.Карпенко, М.Гресь, О.Овраменко, Ю.Лимар,
Б.Колодій, які запропонували підтримати пропозицію управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради
УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати пропозицію управління правового забезпечення діяльності

Київської міської ради, а саме:
“Пункт 3 проекту рішення Київради “Про внесення змін до Статуту
комунального підприємства “Міський магазин” виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) виключити”.
ГОЛОСУВАЛИ: За - одноголосно, Проти - немає, Утримались -немає
По питанню 2.
СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії А.Карпенка щодо правового
висновку управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради
до проекту рішення Київради “Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 29 грудня 2011 року №1034/7270 “Про деякі питання діяльності
комунальних підприємств, що належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва”.
ВИСТУПИЛИ:
М. Керекеша — в.о.начальника відділу торгівлі управління торгівлі
департаменту промисловості та розвитку підприємництва, яка зазначила
що управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради,
опрацювавши проект рішення Київради “Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 29 грудня 2011 року №1034/7270 “Про деякі питання
діяльності комунальних підприємств, що належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва” надало правовий висновок, яким
запропонувало наступне.
Згідно положень рішення Конституційного суду України від 16.04.2009 року
№1-9/2009 ненормативні правові акти органу місцевого самоврядування є
актами одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом їхнього
виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи змінені органом місцевого
самоврядування після їх виконання.
Абзац 8 пункту 1 рішення Київської міської ради від 29.12.2011 року
№1034/7270 «Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що
належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва» було
виконано шляхом реєстрації статуту комунального підприємства «Світоч»
м. Києва» в редакції затвердженій рішенням Київради від 29.12.2011 року
№1034/7270.
А отже, на сьогоднішній день, вказане рішення Київради в цій частині є
виконаним, тому внесення змін до виконаних положень вищезазначеного
рішення є неправомірним.
Враховуючи викладене Управління правового забезпечення пропонує
назву проекту рішення викласти в такій редакції:
«Про зміну найменування комунального підприємства «Світоч» м. Києва
та внесення змін до рішення Київської міської ради від 29 грудня 2011 року
№1034/7270 «Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що
належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва».

Крім того, необхідно доповнити проект рішення новими пунктами 1 – 3
такого змісту:
«1. Змінити найменування комунального підприємства «Світоч» м.Києва
на комунальне підприємство «Столичні ярмарки» виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).
2. Віднести комунальне підприємство «Столичні ярмарки» виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» до
сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та підпорядкувати Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).
3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації) забезпечити в установленому порядку внесення змін
до Статуту комунального підприємства «Світоч» м. Києва.»
У зв’язку з чим пункти 1 і 2 проекту рішення вважати пунктами 4 і 5
відповідно.
Пункт 4 (колишній пункт 1) проекту рішення викласти у такій редакції:
«4. Підпункт 5.1 пункту 5 рішення Київської міської ради від 29 грудня
2011 року № 1034/7270 «Про деякі питання діяльності комунальних
підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади
міста Києва» викласти в такій редакції:
«5.1. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) – комунальне підприємство «Столичні ярмарки» виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)».
В обговоренні взяли участь А.Карпенко, М.Гресь, О.Овраменко, Ю.Лимар,
Б.Колодій, які запропонували підтримати пропозицію управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради
УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати пропозиції управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради до проекту рішення Київради “Про внесення змін до
рішення Київської міської ради від 29 грудня 2011 року №1034/7270 “Про деякі
питання діяльності комунальних підприємств, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва”а саме:
назву проекту рішення викласти в такій редакції:
«Про зміну найменування комунального підприємства «Світоч» м. Києва та
внесення змін до рішення Київської міської ради від 29 грудня 2011 року
№1034/7270 «Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що
належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва».
Доповнити проект рішення новими пунктами 1 – 3 такого змісту:
«1. Змінити найменування комунального підприємства «Світоч» м.Києва на
комунальне підприємство «Столичні ярмарки» виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Віднести комунальне підприємство «Столичні ярмарки» виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» до
сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та підпорядкувати Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).
3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній
адміністрації) забезпечити в установленому порядку внесення змін до Статуту
комунального підприємства «Світоч» м. Києва.»
У зв’язку з чим пункти 1 і 2 проекту рішення вважати пунктами 4 і 5
відповідно.
Пункт 4 (колишній пункт 1) проекту рішення викласти у такій редакції:
«4. Підпункт 5.1 пункту 5 рішення Київської міської ради від 29 грудня 2011
року № 1034/7270 «Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що
належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва»
викласти в такій редакції:
«5.1. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) –
комунальне підприємство «Столичні ярмарки» виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)».
ГОЛОСУВАЛИ: За - одноголосно, Проти - немає, Утримались -немає
По питанню 3.
СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії А.Карпенка щодо листа
Міністерства інфраструктури України.
Доповідач зазначив, що постійна комісія Київради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики направила лист до Міністерства
інфраструктури України з проханням надати роз’яснення та свої рекомендації
щодо можливості розміщення об’єктів комерційного, торговельного та
соціально-побутового призначення на станціях Київського метрополітену, які
були запроектовані, збудовані та введені в експлуатацію до 01.01.2004 року.
Міністерство інфраструктури опрацювало лист і надало наступні роз'яснення.
Правила пожежної безпеки в метрополітенах, затверджені наказом
Міністерства інфраструктури України від 20.06.2012 №335, зареєстровані в
Мін'юсті 09.07.2012 за 1128/21440, розроблено з метою забезпечення безпеки
виконання метрополітенами базової функції — перевезення пасажирів та
установлюють основні вимоги пожежної безпеки для територій, наземних
будинків, підземних споруд та рухомого складу метрополітенів і є
обов'язковими для виконання працівниками метрополітенів, підприємств,
установ і організацій, які виконують роботи або розташовані на території, у
будинках та спорудах метрополітенів, а також для громадян, які користуються
метрополітеном.
За період експлуатації метрополітенів, особливо шляхи евакуації,

проектувались та будувались виключно для руху транспорту метрополітену та
пасажирів.
При цьому ризики виникнення надзвичайних ситуацій постійно
збільшуються. Тому пропускна здатність шляхів евакуації повинна
забезпечувати можливість у максимально стислі терміни здійснити виведення
на поверхню або за межі метрополітену у випадку виникнення надзвичайної
ситуації.
Мінінфраструктури 07.04.2014 було проведено нараду з питань розміщення у
метрополітенах та на прилеглих територіях об'єктів комерційної торгівлі, за
участю заінтересованих представників громадських організацій, Міндоходу,
Мінрегіобуду, Виконавчого органу Київської міської ради, ДСНС, КП Київський
метрополітен”, Прокуратури м.Києва, Українського науково-дослідного
інституту цивільного захисту.
На зазначеній нараді було прийняте спільне рішення щодо необхідності
звернення до Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту
щодо проведення відповідних наукових досліджень, розрахунків та надання
експертного висновку щодо впливу малих архітектурних форм, що
розміщуються у метрополітені, на ефективність та безпечність проведення
евакуації пасажирів та персоналу у випадку виникнення надзвичайних
ситуацій.
Однак на цей час зазначене рішення не реалізовано.
Водночас відповідно до підпункту 4.27 пункту 4 СНиП П-40-80
“Метрополитены'', затверджені постановою Державного комітету СРСР з
питань будівництва від 13.10.80 №161, визначено, що у підземному просторі,
який примикає до входу в підземний вестибюль станції метрополітену,
дозволяється передбачити у відповідності до завдання на проектування кіосків
із негорючих матеріалів для продажу аптекарських препаратів, газет, журналів,
книг та театральних білетів за умови, що кіоски не будуть заважати проходу
пасажирів.
Тобто, у зазначених місцях можуть знаходитись виключно зазначені об'єкти,
які передбачені завданням на проектування, інші об'єкти на не повинні
знаходитись у них.
Враховуючи вищезазначене, Мінінфраструктури пропонує забезпечити
виконання спільного протокольного рішення зазначеної наради та з
урахуванням отриманих висновків Українського науково-дослідного інституту
цивільного захисту визначати можливість розміщення кожного об'єкта
комерційного, торгівельного та соціально-побутового призначення у
підвуличних підземних переходах, суміщених із входами (виходами) на станціях
КП Київський метрополітен” з урахуванням вимог абзацу чотирнадцятого
пункту 2.19 розділу II Правил щодо розміщення зазначених об'єктів за межами
евакуаційних проходів.
ВИСТУПИЛИ:
Лимар Ю.В. - член постійної комісії, зазначила, що постійна комісія
розглядала звернення власників ТС в метрополітені щодо розширення

асортиментного переліку товарів для продажу і направила це звернення до
департаменту промисловості та розвитку підприємництва для розгляду.
Кузьменко М.А. - директор департаменту промисловості та розвитку
підприємництва, наголосив, що в Департаменті промисловості та розвитку
підприємництва була проведена нарада за участю підприємців, санепідемстанції
та ветеринарної служби стосовно асортиментного переліку. Підготовлений
проект розпорядження щодо асортиментного переліку — в якому зазначено, що
асортиментний перелік по кожному МАФу, розміщеному в метрополітені буде
погоджуватися окремо санепідемстанцією та ветеринарною службою.
Овраменко О. - секретар постійної комісії, зазначила, що необхідно почути
думку представників метрополітену, які присутні на засіданні постійної комісії
щодо порушеного питання.
Челован П.М. - відповідальний за протипожежну безпеку в метрополітені,
зазначив, що кожний ДБН, який виходить підвищує вимоги до пожежної
безпеки і утримання в т.ч. комерційних кіосків. Протипожежними нормами, які
існують на сьогодні передбачено, що всі конструкції повинні бути розміщені
поза межами 6 м і всі вони повинні мати межу вогнетривкості. Всі ТС до 2004
року були збудовані відповідно до вимог старого ДБН, який вже не існує.
Позиція метрополітену щодо порушеного питання — забезпечити безпеку
перевезення пасажирів, а комерційна торгівля - це вендингова торгівля, преса,
квіти.
Колодій Б.В. - підприємці зверталися до науково-дослідного інституту
цивільного захисту
за висновками щодо можливості розміщення в
метрополітені ТС. Необхідно дочекатися цих висновків, а потім приймати
рішення.
В обговоренні взяли участь А.Карпенко, П.Кузик, В.Мандрик, Ю.Лимар,
Б.Колодій. В результаті обговорення депутати наголосили, що необхідно довести
інформацію Мінінфраструктури України всім зацікавленим сторонам з
порушеного питання.
Питання 4.
СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії А.Карпенко щодо розгляду
доручення заступника міського голови-секретаря Київради О.Резнікова від
28.05.2015 №08/9442 стосовно проекту рішення Київради “Про деякі питання
діяльності органів самоорганізації населення в місті Києві”, підготовленого ВГО
“Асоціація сприяння самоорганізації населення”, яка просить визначити головним
виконавцем з підготовки цього проекту рішення на сесію Київради постійну
комісію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних та
міжнародних зв'язків.

В обговоренні взяли участь А.Карпенко, М.Гресь, О.Овраменко, Ю.Лимар,
Б.Колодій. В результаті обговорення депутати запропонували підтримати
пропозицію ВГО “Асоціація сприяння самоорганізації населення” т направити
проект рішення Київради “Про деякі питання діяльності органів самоорганізації
населення в місті Києві” до профільної постійної комісії Київради з питань
місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків для розгляду та
прийняття відповідного обгрунтованого висновку щодо порушеного питання.
УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати Всеукраїнську громадську організацію “Асоціація сприяння
самоорганізації населення” та направити проект рішення Київради “Про деякі
питання діяльності органів самоорганізації населення в місті Києві” до профільної
постійної комісії Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних та
міжнародних зв'язків для розгляду та надання обгрунтованого висновку щодо
порушеного питання.
ГОЛОСУВАЛИ: За - одноголосно, Проти - немає, Утримались -немає
Питання 5.
СЛУХАЛИ: інформацію члена постійної комісії -депутата Київради Лимар Ю.В.
щодо повторного звернення ФОП Поплавко М.Ю. з приводу розв'язання ситуації,
що склалася між ним та КП “Плесо” стосовно забезпечення функціонування
атракціону “Крутохила Переправа (Троллей)”.
Доповідач наголосила, що у підприємця виникли труднощі з укладанням
відповідних угод з КП “Плесо”, яке є балансоутримувачем території, де
розташований фінішний майданчик атракціону. Після звернення ФОП Поплавко
М.Ю. до КП “Плесо” про укладання відповідних договорів, останнім була
запропонована в договорі необгрунтована велика плата.
Директор КП “Плесо” офіційно був запрошений на засідання постійної комісії
для з'ясування порушених питань, але на засідання постійної комісії не з'явився.
В обговоренні взяли участь А.Карпенко, М.Гресь, О.Овраменко, Ю.Лимар,
Б.Колодій. Депутати наголосили, що необхідно запросити директора
департаменту міського благоустрою та охорони природного середовища для
з'ясування всіх обставин порушеного питання, оскільки КП “Плесо”
підпорядковане департаменту. Крім того депутати зазначили, що КП “Плесо”
немає права втручатися в комерційну діяльність підприємця.
УХВАЛИЛИ:
1. Перенести розгляд звернення ФОП Поплавко М.Ю. з приводу розв'язання
ситуації, що склалася між ним та КП “Плесо” стосовно забезпечення
функціонування атракціону “Крутохила Переправа (Троллей)” на чергове
засідання постійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ: За - одноголосно, Проти - немає, Утримались -немає
Питання 6.
СЛУХАЛИ: інформацію представника ТОВ “НЬЮТ” Швеця А.В. щодо
неправомірної відмови в розміщенні тимчасової споруди, яка розташована
вул. Панаса Мирного на розі з вул. Копиленка.
В обговоренні взяли участь А.Карпенко, М.Гресь, О.Овраменко, Ю.Лимар,
Б.Колодій. Депутати зазначили, що до них надходить багато скарг від підприємців
щодо неналежного розгляду документів комісією з
питань розміщення
тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого
призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля
стаціонарних закладів ресторанного господарства. Члени комісії запропонували
підтримати звернення ТОВ “НЬЮТ ” та направити до вищезазначеної комісії для
вирішення питання, а також, оскільки контроль за виконанням рішень Київради
від 04.09.2015 року №62/62 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 24.02.2011 N 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової
участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового,
соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької
діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні
об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської
ради» та від 25.12.2014 746/746 “Про особливості застосування Порядку
розміщення тимчасових споруд торговельного,побутового, соціально-культурного
чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м.Києві”
покладено на постійну комісію Київради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики запросити у розробника звіт про хід виконання цих рішень.
УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати звернення ТОВ “НЬЮТ” щодо розміщення тимчасової споруди,
яка розташована вул. Панаса Мирного на розі з вул. Копиленка.
2. Рішення постійної комісії з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики направити в комісію з питань розміщення тимчасових споруд
торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів
ресторанного господарства для розгляду та сприяння у вирішенні порушеного
питання заявником — ТОВ “НЬЮТ”.
3. Направити Департаменту містобудування та архітектури, Департаменту
промисловості та розвитку підприємництва, Департаменту міського благоустрою
та збереження природного середовища листи щодо надання в постійну комісію
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики
звіту про хід виконання рішень Київської міської ради від 04.09.2015 року №62/62
«Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.02.2011 N 56/5443

«Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників
тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого
призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва
та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради» та від 25.12.2014
746/746 “Про особливості застосування Порядку розміщення тимчасових споруд
торговельного,побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності в м.Києві” .
ГОЛОСУВАЛИ: За - одноголосно, Проти - немає, Утримались -немає
Питання 7.
СЛУХАЛИ: інформацію директора ТОВ “Юнікорн” Васюкова І.О. щодо
внесення їх до Комплексної Схеми та видачі договорів на сплату пайової участі на
території Печерського району за адресами: бульвар Лесі Українки, 17 та
вул.Московська, 2 з функціональним призначенням - Преса.
В обговоренні взяли участь А.Карпенко, М.Гресь, О.Овраменко, Ю.Лимар,
Б.Колодій. Депутати підтримали звернення ТОВ “Юнікорн” та запропонували
направити витяг з протоколу постійної комісії для належного розгляду та
вирішення питання в комісію з питань розміщення тимчасових споруд
торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів
ресторанного господарства.
УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати звернення ТОВ “Юнікорн” щодо внесення їх до Комплексної
Схеми та видачі договорів на сплату пайової участі на території Печерського
району за адресами: бульвар Лесі Українки, 17 та вул. Московська, 2 з
функціональним призначенням - Преса.
2. Рішення постійної комісії Київради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики направити для належного розгляду та вирішення питання в
комісію з питань розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового,
соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької
діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків
для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства.
ГОЛОСУВАЛИ: За - одноголосно, Проти - немає, Утримались -немає
Питання 8.
СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії А.Карпенка
стосовно
звернення постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та

землекористування про включення до плану діяльності Київської міської ради з
підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік проекту рішення Київради
“Про питання передачі земельних ділянок в оренду на надання в постійне
користування в межах червоних ліній в м.Києві”.
УХВАЛИЛИ:
1. Підготувати проект рішення Київської міської ради “Про внесення змін та
доповнень до рішення Київської міської ради від 25.12.2014 №745/745 “Про
затвердження плану діяльності Київської міської ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2015 рік”
2. Внести до рішення Київської міської ради від 25.12.2014 №745/745 «Про
затвердження плану діяльності Київської міської ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2015 рік» такі зміни:
- доповнити додаток до рішення
додається до протоколу засідання).

позицією 64 згідно з додатком (додаток

ГОЛОСУВАЛИ: За - одноголосно, Проти - немає, Утримались -немає

Голова постійної комісії
Секретар постійної комісії

А.Карпенко
О.Овраменко

