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Протокол

№ 12

засідання постійної комісії Київради
з питань містобудування, архітектури та землекористування

від 08.12.2014

14-00 год.

Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
зала засідань, №514, 5-й поверх
Присутні:
Прокопів В.В.

- голова постійної комісії,
головуючий;

Левада С.Я

- перший заступник голови постійної
комісії;

Дворніков В.М.

- заступник голови постійної комісії
(з питань землекористування)’,

Гордон Д.І.
Безпалий О.І., Кустова В.В.,
Лапшов О.В., Меліхова Т.І.,
Михайленко В.О., Міщенко О.Г.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І.,
Семененко O.A., Турець В.В.

- секретар постійної комісії;
- члени постійної комісії.

З а п р о ш е н і:

Кримчак С.О.,
Ясинський Г.І
Єскіна О.О.

- депутати Київради;

Резніков О.Ю.

-

Державін В.В.

заступник
Київради;

міського

голови

-

секретар

начальник
управління
правового
забезпечення діяльності Київради;

Слончак В.В.

-

заст. начальника управління правового
забезпечення діяльності Київради;

Поліщук О.Г.

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

Ющак Ю.О.

- голова кооперативу "ОГК "Деміївський-Авто";

Мокротоваров В.П.

- адвокат "ОГК "Деміївський-Авто";

Олексієнко І.С.

АгеєваВ.В.

Марченко В.П.

Черніховський В.

Доценко B.C.
Галич Н.В.,
Ахрамаєв В.О.
Шевчук A.C.
Воробйова І.В.

-

заступник голови ОСН «Комітет ради
житлового масиву Виноградар, представник
координаційної ради ГНО «Київське Віче»;
голова ГК «За збереження Біличанського
лісу»;

- заст. начальника Служби містобудівного
кадастру;
- представник ОСН «Комітет ради
житлового
масиву
Виноградар,
представник
координаційної ради ГНО «Київське Віче»;
- адвокат з питання ТОВ «ЖЕНСАН»;
- з питання ТОВ «ЖЕНСАН»;

- з питання будівництва на просп. Перемоги,
71-а у Святошинському районі м.Києва
(кадастрова справа А -21182);
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Калюк М.В.

- представник управління справами Верховної
Ради України;

Романюк В.Г.

- Українська організація інвалідів;

Кочерга O.A.

- ПП «Сила людей»;

Деговець JI.A.

- з питання TOB 'ТОЛІТРИ Х А У С"
з питання незаконного використання
земельної ділянки на просп. Правди, ЗА у
Подільському районі м. Києва;

Павличенко Д.

Пелькевич А.О.

- помічник депутата Київради Столара В.М.

Ніколаєва О.Н.

-

Давидов О.

- по справі-клопотанню К-22830;

Сокольвак O.A.

- по кадастрових справах А -13334 та А-6471;

Ієгумен Потій
Коваленко C.

- з питання будівництва у пров. Десятинному;
- юрист з питання будівництва у пров.
Десятинному;

Дутка P.O.

- помічник Депутата Київради Андрійка Р.Ю.

з питання надання статусу скверу
земельній ділянці н а просп. Героїв
Сталінграда 44-6 в О болонському районі
м. Києва;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування

08.12.2014
1. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок:
1.1. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (юридичні
особи/фізичні особи) - матеріали додаються.
К-21346 К-22147
К-22021 К-21940
К-21922
К-22069 К-22312
К-22286 К-22287
К-21116 К-22628
К-20858
К-20963 К-22339
К-21825 К-22353
К-21875 К-20232
К-20716
К-21117 К-17707
К-16647
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1.2. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
(громадяни) - матеріали додаються.
К-21767 К-22830 К-22848

2.

Повторний розгляд проектів рішень про надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок:

2.1. Повторний розгляд проектів рішень про надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок (юридичні особи/фізичні особи) - матеріали додаються.
К-22761 К-22771
К-21956
2.2. Повторний розгляд проектів рішень про надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок (ОСББ/ЖБК) - матеріали додаються.
К-21860 К-20007
К-22150 К-20214 К-22688 К-20213 К-20242
К-20493 К-18767
К-20516

3. Розгляд кадастрових справ:
3.1. Розгляд кадастрових справ {передача/надання) додаються.
Д-6974
№5638
Д-2275
Д-5773
Д-3812
А-20866
Д-6972
А-20888 А-20875 Д-6297
Д-2387
Д-6303
Д-6415
Д-6340

матеріали
Д-6961
Д-5231

3.2. Розгляд кадастрових справ (,приватизація) - матеріали додаються.
П-9026
П-9035

П-8744
А-20854

А-15036

А-12018

П-9127

П-9103

П-9043

3.3. Розгляд кадастрових справ {поновлення договорів оренди та
внесення змін до них) - матеріали додаються.
А-21171 А-20835 А-19837 А-21193 А-18955 А-20904
А-21180
А-19765 А-21080 А-20777 А-19076 А-20785 А-21260
А-21259
А-20946 А-20905 А-20982 А-20586 А-21165
3.4. Розгляд кадастрових справ {внесення змін) - матеріали додаються.
А-20935 А-21019 А-20571 А-20540

3.5. Розгляд кадастрових справ {громадяни) - матеріали додаються.
А -143 52 А-20914 А-19370 А-14536 А-11832 А-10640 А-14631

А-9218
А -12203
А-19144
А-15616

А-13453
А-12201
А-2697
А-10576

№3874
А-12535
А-17832
А-21238

А-13455
А-13456
А-13329
А-18759

3.6. Розгляд кадастрових справ
додаються.
Є-1252 Є-1242
А-20765

А-13457
А-9090
А-15999

А-7493
А-11609
А-17879

{продаж/аукціони)

-

А-9219
А-10834
А-6329

матеріали

3.7. Розгляд кадастрових справ {відмова в поновленні договорів оренди) матеріали додаються.
А-20547

4. Повторний розгляд кадастрових справ:
4.1. Повторний розгляд кадастрових
матеріали додаються.
Д-1588
Д-3464

справ

{передача/надання)

—

4.2. Повторний розгляд кадастрових справ {внесення змін) —матеріали
додаються.
А-20254

4.3. Повторний розгляд кадастрових справ {поновлення договорів оренди)
- матеріали додаються.
А-20799 А-21182
4.4. Повторний розгляд кадастрових
матеріали додаються.
Є-1233
Є-1231

справ

{продаж/аукціони)

-

4.5. Повторний розгляд кадастрових справ {громадяни) — матеріали
додаються.
А-19445 А-13098 А-13334 А-6471

5. Розгляд правових висновків управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради:
5.1. Повторний розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 30.10.2014 №08/230-
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1364 до проекту рішення ПР-5669 від 01.09.14, кадастрова справа Д-6877
з урахуванням листа Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА) від 26.11.2014 №05703-13275матеріали додаються.
5.2. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 01.12.2014 №08/230-1632 до проекту
рішення ПР-5850 від 14.10.14, справа-клопотання К-22885 - матеріали
додаються.
5.3. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 21.11.2014 №08/230-1563 до
проекту рішення «Про використання за призначенням майнових
комплексів Київський зоопарк та Київський іподром» за поданням
депутата М.Негрича - матеріали додаються.
5.4. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від
21.11.2014 №08/230-1566
до проекту рішення ПР-5855 від 16.10.14, кадастрова справа
А -19385 -матеріали додаються.
5.5. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від
21.11.2014 №08/230-1567
до проекту рішення ПР-5856 від 16.10.14, кадастрова справа А-19386 матеріали додаються.
5.6. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від
21.11.2014 №08/230-1570
до проекту рішення ПР-5608 від 19.08.14, справа-клопотання
К-21879 -матеріали додаються.
6. Розгляд
протоколу
засідання робочої групи
під
головуванням
депутата Київради О.Міщенка від 31.10.2014 №03/39-2 щодо ситуації, яка
склалась у зв’язку з будівництвом у пров. Десятинному, 3, літери А, Б та 5,
літера Д у Шевченківському районі м. Києва та проекту рішення «Про
розірвання договору оренди земельної ділянки від 01.07.2004 № 91-6-00283,
укладеного між Київською міською радою та Українською Православною
Церквою Київського Патріархату для експлуатації та обслуговування
адміністративних та господарських приміщень у пров. Десятинному, З,
літери А, Б та 5, літера Д у Шевченківському районі м. Києва» за поданням
постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та
землекористування - матеріали додаються.
7. Повторний розгляд проекту рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки, укладений між Київською міською радою та товариством
з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРБУД КОМПАШ» від 12.11.08 року
№ 72-6-00544, на підставі рішення Київської міської ради від 27 грудня 2007
року № 1555/4388» за поданням депутата Київської міської ради, голови
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тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки легітимності
рішень Київської міської ради прийнятих після травня 2006 року
Т. Меліхової - матеріали додаються.
Питання було знято на засіданні комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування 11.11.2014 для додаткового вивчення
робочою групою.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до протоколу засідання робочої
групи від 01.12.2014 - згідно якого рекомендувати комісії погодити
представлений проект рішення.
8. Повторний розгляд проекту рішення «Про розірвання договору
оренди земельної ділянки від 08.09.2005 року №62-6-0057, укладеного між
Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
"ЖЕНСАН» за поданням депутата Київради І.Опадчого — матеріали
додаються
Питання було знято на засіданні комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування 11.11.2014 для додаткового вивчення
робочою групою.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до протоколу засідання робочої
групи від 01.12.2014 згідно якого рекомендувати комісії погодити представлений
проект рішення.
9. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці на
вул. Героїв Дніпра в Оболонському районі м.Києва» за поданням депутата
Київради В. Столара - матеріали додаються.
10. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці
на вул. Лайоша Гавро, 7 в Оболонському районі міста Києва» за поданням
депутата Київради В.Михайленка - матеріали додаються.
11. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці
на вулиці Прирічній, 19 в Оболонському районі міста Києва» за поданням
депутата Київради В.Михайленка - матеріали додаються.
12. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці
на вулиці Прирічній, 17 в Оболонському районі міста Києва» за поданням
депутата Київради В.Михайленка - матеріали додаються.
13. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельним
ділянкам на вулиці Героїв Дніпра, які знаходяться між будинками
№ 53 та № 55 (загальна площа 0,24 га) та між будинками № 67 та
№ 69 (загальна площа 0,19 га) в Оболонському районі м.Києва»
за
поданням депутата Київради В.Михайленка - матеріали додаються.
14. Розгляд проекту рішення «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
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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» за поданням постійної комісії Київради з
питань екологічної політики - матеріали додаються.
15. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці
площею 0,94 га на проспекті Героїв Сталінграда, 44-6 в Оболонському
районі м. Києва» за поданням постійної комісії Київради з питань
екологічної політики - матеріали додаються.
16. Повторний розгляд доручення Київського міського голови Кличка В.В. від
14.08.2014 №001-ОП/Л-3292 щодо звернення дирекції дитячого
футбольного клубу «Євробіс-Арсенал» від 16.06.2014 №16-06/2014,
Федерації футболу м. Києва від 16.06.2014 №77 стосовно віднайдення
шляхів повернення територіальній громаді міста Києва території та
об’єктів стадіону «Арсенал» за адресою: вул. Грушевського, 36 у
Печерському районі м. Києва, а також території та об’єктів стадіону
«Старт» за адресою: вул. Шолуденка, 26-28/4 у Шевченківському районі
м. Києва з урахуванням листів:
департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)
від 20.08.2014 №057026-ОП/л-3292-4284;
департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київради (КМДА) від 11.08.2014 №055-2336;
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради
від 18.08.2014 №08/230-871 - матеріали додаються
На засіданні постійної комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування 02.09.2014 питання було знято на
постійно діючої робочої групи по вивченню стану підготовки Генерального
плану міста Києва до 2025року під головуванням С. Левади.
Надано витяг з протоколу засідання робочої групи від 18.11.2014 №01/52,
М201/50.
17. Розгляд альтернативного проекту рішення «Про визначення таким, що
втратило чинність рішення Київської міської ради від 26.02.10 року
№418/3856 "Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
"ГОЛДЕН ХАУС" земельних ділянок для комплексної реконструкції
спортивного комплексу стадіону "Старт", будівництва, експлуатації та
обслуговування
спортивно-оздоровчого
комплексу
та
багатофункціонального житлово-розважального призначення та паркінгом
на вул. Шолуденка, 26-28/4 у Шевченківському районі м. Києва» за
поданням постійної комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування - матеріали додаються.
Альтернативний проект рішення підготовлений відповідно до рішення
постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та
землекористування від 25.11.2014 №08/281- 248к.
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18. Розгляд проекту рішення «Про визнання таким, що втратило чинність
рішення Київської міської ради від 9 липня 2009 року № 957/2013 «Про
передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія
«Міськжитлобуд» земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування
житлової забудови з об’єктами інфраструктури для
обслуговування населення та паркінгом на вул. Цимбалів Яр, 31 у
Голосіївському районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської
ради, голови тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки
легітимності рішень Київської міської ради прийнятих після травня 2006
року Т. Меліхової - матеріали додаються.
19. Розгляд проекту рішення «Про відмову у поновленні договору оренди
земельної ділянки та скасування рішення Київської міської ради від
13.11.2013 № 640/10128 «Про поновлення товариству з обмеженою
відповідальністю «АСМА-КРИМ» договору оренди земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування існуючого адміністративно-офісного
будинку і для будівництва готельно-житлового комплексу з об’єктами
громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Львівській, 18
(літ. Б) у Святошинському районі м. Києва та надання ділянці статусу
скверу» за поданням депутата Київської міської ради, голови тимчасової
контрольної комісії Київради з питань перевірки легітимності рішень
Київської міської ради прийнятих після травня 2006 року Т. Меліхової матеріали додаються.
20. Розгляд зауважень та пропозицій, які надійшли в порядку оприлюднення
регуляторного акта до проекту рішення «Про внесення змін до рішення
Київради від 28.02.13 №63/9120 «Тимчасовий порядок передачі (надання)
земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної
власності в місті Києві» - м ат еріали додаю т ься.
21. Різне: Розгляд листів, розгляд та затвердження протоколів засідань
робочих груп -матеріали додаються.
21.1. Розгляд листа товариства з обмеженою відповідальністю «Консул» від
03.12.2014 вх.№08/18589 щодо зміни терміну оренди земельної
ділянки на бульв. Тараса Шевченка, 58 у Шевченківському районі
м. Києва {справа № А-19756) - лист додається.
21.2. Розгляд листа ТОВ "ВАЛЕНТИН ПЛЮС" від 21.08.2014 №77/08
(вх.№08/12456 від 27.08.14) щодо зміни терміну оренди земельної ділянки
на вул. Льва Толстого, 28 {справа № А-20757) - лист додається.
21.3.

Розгляд листа товариства з обмеженою відповідальністю «РИНОК-1»
від 02.12.14 №97 {справа № А-20907) - лист додається.
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21.4.

Розгляд листа управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 28.11.2014 №08/230-1644 (вх.№08/18392 від
01.12.14) -ли ст додається.

ПИТАННЯ, ВНЕСЕНІ НА РОЗГЛЯД ДОДАТКОВО
22. Пропозиція депутата Київради - голови постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Прокопіва В.В. щодо
розгляду проекту рішення «Про надання земельної ділянки комунальному
підприємству з питань будівництва "ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ" для
будівництва та експлуатації житлового будинку з вбудованими
приміщеннями та паркінгом на вул. Вірменській, 6-а у Дарницькому районі
м.Києва» (ПР-6238 від 08.12.2014, кадастрова справа А-21366).
23. Пропозиція депутата Київради - голови постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Прокопіва В.В. щодо
розгляду проекту рішення «Про надання комунальному підприємству з
утримання та експлуатації житлового фонду соціального призначення
"Спецжитлофонд" земельних ділянок для житлового будівництва
(малоповерхового - до 4-х наземних поверхів) для учасників АТО
(поранених і членів родин, в яких учасники антитерористичної операції
загинули при проведенні АТО) та для соціально-побутового будівництва в
с.Биківня у Деснянському районі м.Києва» (ПР-6237 від 08.12.2014,
кадастрова справа Д-7008).
24. Пропозиція депутата Київради - голови постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Прокопіва В.В. щодо
розгляду проекту рішення «Про надання комунальному підприємству
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) "Київське інвестиційне агентство" земельної ділянки для
будівництва житлового будинку з об’єктами соціально-побутового
призначення та підземним паркінгом (для потерпілих від діяльності "Еліта
центр") на вул. Милославській у Деснянському районі м.Києва» (ПР-6242
від 08.12.2014, кадастрова справа Д-7010).
25. Пропозиція депутата Київради - голови постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Прокопіва В.В. щодо
розгляду проекту рішення «Про надання комунальному підприємству
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) "Київське інвестиційне агентство" земельної ділянки для
будівництва офісно-адміністративного комплексу на вул. Ярославській, 3/1
(літ. А) у Подільському районі м.Києва» (ПР-6241 від 08.12.2014,
кадастрова справа Д-6982).
26. Пропозиція депутата Київради - голови постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Прокопіва В.В. щодо
розгляду проекту рішення «Про надання комунальному підприємству
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) "Київське інвестиційне агентство" земельної ділянки для
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будівництва,
експлуатації та обслуговування
багатоповерхового
житлового будинку для потерпілих від діяльності групи інвестиційнобудівельних компаній "Еліта-Центр" на вул. Маршала Якубовського, 2-г у
Голосїївському районі м.Києва» (ПР-6244 від 08.12.2014, кадастрова справа
Д-7011).
27. Пропозиція депутата Київради - голови постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Прокопіва В.В. щодо
розгляду проекту рішення «Про надання комунальному підприємству
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) "Київське інвестиційне агентство" земельної ділянки для
будівництва житлового будинку з об’єктами соціально-культурного
призначення та підземним паркінгом у пров. Платонівському у
Солом’янському районі м.Києва» (ПР-6243 від 08.12.2014, кадастрова
справа Д -4676).
28. Пропозиція депутата Київради - голови постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Прокопіва В.В. щодо
розгляду проекту рішення «Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК МАЙОРОВА" земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового
будинку на вул. Михайла Майорова, 6 в Оболонському районі м.Києва»
(ПР-6239 від 08.12.2014, кадастрова справа Д-7007).
29. Пропозиція депутата Київради - голови постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Прокопіва В.В. щодо
розгляду проекту рішення «Про передачу земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІДОБАНК" для реконструкції
адміністративної будівлі з розширенням під офісно-торговельний комплекс,
подальшої експлуатації та обслуговування на вул. Червоноармійській, 10-а,
10-6, 12-6 у Шевченківському районі м.Києва» (ПР-6240 від 08.12.2014,
кадастрова справа Д-6948).
30. Пропозиція депутата Київради - заступника голови постійної комісії
Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування
Левади С.Я. щодо розгляду питання про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 13 листопада 2013 №518/10006 - за поданням департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу Київради (КМДА).
31. Пропозиція директора Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київради (КМДА) Поліщука О.Г. щодо розгляду проекту рішення
«Про врегулювання питань продажу земельних ділянок комунальної
власності в місті Києві» (ПР-6229 від 04.12.2014, кадастрова справа
Є-1212).
32. Пропозиція депутата Київради - члена постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Меліхової Т.І. щодо
розгляду правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 04.12.2014 №08/230-1705.
33. Пропозиція депутата Київради - члена постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Меліхової Т.І. щодо
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розгляду правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 04.12.2014 №08/230-1707.
34. Пропозиція депутата Київради - члена постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Меліхової Т.І. щодо
розгляду правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 04.12.2014 №08/230-1701.
35. Пропозиція депутата Київради - члена постійної комісії Київради з питань ,
містобудування, архітектури та землекористування Меліхової Т.І. щодо
розгляду правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 04.12.2014 №08/230-1706.
36. Пропозиція депутата Київради - члена постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Меліхової Т.І. щодо
розгляду правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 04.12.2014 №08/230-1702.
37. Пропозиція депутата Київради - члена постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Меліхової Т.І. щодо
розгляду правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 04.12.2014 №08/230-1704.
38. Пропозиція депутата Київради - члена постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Меліхової Т.І. щодо
розгляду правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 04.12.2014 №08/230-1699.
39. Пропозиція депутата Київради - члена постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Меліхової Т.І. щодо
розгляду правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 04.12.2014 №08/230-1697.
40. Пропозиція депутата Київради - члена постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Меліхової Т.І. щодо
розгляду правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 04.12.2014 №08/230-1696.
41. Пропозиція депутата Київради - члена постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Меліхової Т.І. щодо
розгляду правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 04.12.2014 №08/230-1698.
42. Пропозиція депутата Київради - члена постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Меліхової Т.І. щодо
розгляду правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 04.12.2014 №08/230-1703.
43. Пропозиція депутата Київради - заступника голови постійної комісії
Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування (з
питань землекористування) Дворнікова В.М. щодо розгляду листа від
05.12.2014 № 08/279/419-125 депутата Київради Л.Закревської.
44. Пропозиція депутата Київради - голови постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Прокопіва В.В. щодо
розгляду проекту рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 23.10.2013 №362/9850 «Про передачу товариству з обмеженою
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відповідальністю
«ДІМ-ІНВЕСТМЕНТ»
земельних
ділянок
для
реконструкції, експлуатації та обслуговування адміністративних будівель на
вул. Братській, 3 (літери «А, Б, В») у Подільському районі м. Києва» - за
поданням депутата Київради В.Мондриївського.

1. Розгляд проектів ріш ень про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок:
1.1. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (юридичні
особи/фізичні особи):
1.1.1 .СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21346
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки малому приватному підприємству "Атлант" на
вул. Карла Маркса, 32-а у Деснянському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування виробничоскладських будівель і споруд з адміністративними
приміщеннями".
(ПР-5533 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,30 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
малому приватному підприємству "Атлант" на вул. Карла Маркса, 32-а у
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
виробничо-складських будівель і споруд з адміністративними
приміщеннями".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

1.1.2.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22147
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"БІГНАШ і партнери" на просп. Генерала Ватутіна, 7 у
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування комплексу нежилих будівель і споруд
та гідротехнічної споруди".
(ПР-5587 від 19.08.2014)
Д о Київської міської ради на розгляд постійної комісії Київради з
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питань містобудування, архітектури та землекористування
надійшла скарга від 17.11.2014 №31098.

Земельна ділянка площею 0,63 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: Повернути представлені матеріали до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
на доопрацювання, оскільки не вказано функціонального призначення
будівель та споруд, які розташовані на земельній ділянці, та
перевірити факти, викладені в скарзі адвоката Осикіна В.О. від
17.11.2014 №31098.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

1.1.3 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22021
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного
будинку "Краківська, 5"
на вул. Краківській, 5 у
Дніпровському районі м.Києва для експлуатації та
обслуговування
багатоповерхового
будинку
та
прибудинкової території".
(ПР-5266 від 28.07.2014)

Земельна ділянка площею 0,84 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Михайленко В.О., Левада С.Я., Кустова В.В.,
Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Краківська, 5" на
вул. Краківській, 5 у Дніпровському районі м.Києва для експлуатації та
обслуговування багатоповерхового будинку та прибудинкової території".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Кустова В.В., Найдьонов О.В., Семененко O.A.).

1.1.4.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21940
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки приватному підприємству фірмі "Волна" на
просп. Генерала Ватутіна (біля затоки р.Десенки) у
Дніпровському районі м. Києва для будівництва,
обслуговування та ремонту об'єктів інженерної,
транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів
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зв'язку та дорожнього господарства (крім об'єктів
дорожнього сервісу)".
(ПР-6216 від 03.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,20 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Кочерга O.A., Єскіна О.О., Михайленко В.О.,
Поліщук О.Г., Черніховський В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватному підприємству фірмі "Волна" на просп. Генерала Ватутіна
(біля затоки р.Десенки) у Дніпровському районі м. Києва для
будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної,
транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та
дорожнього господарства (крім об'єктів дорожнього сервісу)".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Семененко O.A., Лапшов О.В.).

1.1.5 .СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21922
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"ШК-КОММЕРС" на вул. Червонофлотській, 7 (літ.Б) в
Оболонському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування адміністративної будівлі".
(ПР-5525 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,10 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю "ШК-КОММЕРС" на вул.
Червонофлотській, 7 (літ.Б) в Оболонському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

1.1.6.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22069
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"АЛЛ"
товариству з обмеженою відповідальністю
"АДФ", товариству з обмеженою відповідальністю
"ТРОШКАНА" на вул. Маршала Тимошенка, 21 (корп.
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1, 11, 13) в Оболонському районі м. Києва для
будівництва житлового будинку з об'єктами соціальної
інфраструктури".
(ПР-5570 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,45 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю "АЛЛ" товариству з
обмеженою відповідальністю "АДФ", товариству з обмеженою
відповідальністю "ТРОГПКАНА" на вул. Маршала Тимошенка, 21
(корп. 1, 11, 13) в Оболонському районі м. Києва для будівництва
житлового будинку з об'єктами соціальної інфраструктури".
2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно
діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального
плану міста Києва до 2025року.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання
відповідного протоколу засідання вищезазначеної робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

1.1.7.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22312
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки приватному акціонерному товариству "СІЛЬПО
РІТЕЙЛ" на просп. Оболонському, 36-6 (літ. А, В) в
Оболонському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування нежилих будівель - магазину та
складу".
(ПР-5531 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,21 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Михайленко В.О., Семененко O.A.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватному акціонерному товариству "СІЛЬПО РІТЕЙЛ" на просп.
Оболонському, 36-6 (літ. А, В) в Оболонському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування нежилих будівель - магазину та складу".
2.
Направити вищезазначений проект рішення разом
матеріалами справи-клопотання К-22312 на розгляд постійної
комісії Київради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.
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3.
Повернутись до розгляду цього питання після надання
витягу з протоколу засідання постійної комісії Київради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

1.1.8.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22286
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ "СІЛЬПО РІТЕЙЛ" на просп. Леся
Курбаса, 15а (літера А) у Святошинському районі
м. Києва для обслуговування та експлуатації магазину".
(ПР-5492 від 08.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,32 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту ріш ення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СІЛЬПО РІТЕЙЛ"
на просп. Леся Курбаса, 15а (літера А) у Святошинському районі м. Києва
для обслуговування та експлуатації магазину".
2.
Направити вищезазначений проект рішення разом з
матеріалами справи-клопотання К-22286 на розгляд постійної
комісії Київради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.
3.
Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

1.1.9.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22287
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ "СІЛЬПО РІТЕЙЛ" на бульв. Кольцова,
14м (літера А) у Святошинському районі м. Києва для
обслуговування та експлуатації торговельного центру".
(ПР-5559 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,21 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
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УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СІЛЬПО РІТЕЙЛ"
на бульв. Кольцова, 14м (літера А) у Святошинському районі м. Києва
для обслуговування та експлуатації торговельного центру".
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з
матеріалами справи-клопотання К-22287 на розгляд постійної
комісії Київради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу
з протоколу засідання постійної комісії Київради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

1.1.10.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21116
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"АВТОБАНСЕРВІС" на вул. Семена Скляренка, 5-6 в
Оболонському районі м. Києва для будівництва,
обслуговування та ремонту об'єктів транспортної
інфраструктури (заїзди та виїзди до автозаправного
комплексу)".
(ПР-5916 від 20.08.2014)

Проект рішення погоджено П К з питань транспорту
та зв ’язку.
Земельна ділянка площею 0,10 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю "АВТОБАНСЕРВІС" на вул.
Семена Скляренка, 5-6 в Оболонському районі м. Києва для будівництва,
обслуговування та ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (заїзди
та виїзди до автозаправного комплексу)".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

1.1.11 .СЛУХАЛИ: Справа-клоцотання К-22628
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КСП "ПОЖТЕХНІКА" на
просп. Перемоги, 12Ід (літера А) у Святошинському
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районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
нежитлового будинку-офісу".
(ПР-5624 від 21.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,16 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КСП
"ПОЖТЕХНІКА" на просп. Перемоги, 12Ід (літера А) у Святошинському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлового
будинку-офісу".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

1.1.12. СЛУХА ЛИ: Справа-клопотання К-20858
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки обслуговуючому кооперативу "Житловобудівельний
кооператив
"Березняки-житло"
на
вул. Генерала Тупикова, 12 у Солом’янському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування житлового
будинку".
(ПР-6143 від 24.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,24 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В., Непоп В.І., Поліщук О.Г.,
Черніховський В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту ріш ення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
обслуговуючому
кооперативу
"Житлово-будівельний
кооператив
"Березняки-житло" на вул. Генерала Тупикова, 12 у Солом’янському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку".
2.
Створити робочу групу у складі депутатів Непопа В.І.,
Семененка O.A., Михайленка В.О. для додаткового вивчення цього
питання. Визначити головою робочої групи депутата Непопа В.І.
3.
Повернутися до розгляду цього питання після надання
протоколу засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

1.1.13 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-20963
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної

20

ділянки Балюк Юлії Олексіївні на вул. Бударіна, 1-6 у
Святошинському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування закладу громадського харчування".
(ПР-5575 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,16 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В., Меліхова Т.І., Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Балюк Ю лії Олексіївні на вул. Бударіна, 1-6 у Святошинському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування закладу громадського
харчування".
2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно
діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального
плану міста Києва до 2025року.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання
відповідного протоколу засідання вищезазначеної робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

1.1.14. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22339
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТАРДАРІКА" на вул. Зодчих,
56 у Святошинському районі м. Києва для експлуатації
та
обслуговування
об'єктів
транспортної
інфраструктури (під'їзду та виїзду)".
(ПР-5621 від 20.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,14 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГАРДАРІКА" на вул. Зодчих, 56 у Святошинському районі м. Києва
для
експлуатації
та
обслуговування
об'єктів
транспортної
інфраструктури (під'їзду та виїзду)".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

1.1.15 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21825
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
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ділянки автогаражному кооперативу "Екскаваторник"
на вул. Екскаваторній, 37а у Святошинському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування гаражних
боксів".
(ПР-5529 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 2,37 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Олексієнко І.С.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
автогаражному кооперативу "Екскаваторник" на вул. Екскаваторній, 37а
у Святошинському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
гаражних боксів" за умови передачі земельної ділянки в оренду на З
роки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

1.1.16.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22353
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РоСт" на вул. Миру, 19 у
Святошинському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування складських будівель".
(ПР-5514 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 1,01 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РоСт" на
вул. Миру, 19 у Святошинському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування складських будівель".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

1.1.17.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21875
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
ТОВАРИСТВУ
^З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТРЕЙТ" на вул. Академіка
Доброхотова, 16 у Святошинському районі м. Києва для
реконструкції
та
обслуговування
магазину
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продовольчих та непродовольчих товарів".
(ПР-5595 від 19.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,06 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Левада С.Я., Непоп В.І., Лапшов О.В.,
Турець В.В., Поліщук О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТРЕЙТ" на
вул. Академіка Доброхотова, 16 у Святошинському районі м. Києва для
реконструкції
та
обслуговування
магазину
продовольчих та
непродовольчих товарів".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» 2 (Левада С.Я.,
Михайленко В.О.).

1.1.18.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-20232
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки автогаражному кооперативу по будівництву та
експлуатації колективних гаражів та стоянок "Троянда"
на вул. Берковецькій, 6 у Святошинському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування гаражів".
(ПР-5526 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 1,05 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
автогаражному кооперативу по будівництву та експлуатації колективних
гаражів та стоянок "Троянда" на вул. Берковецькій, 6 у Святошинському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування гаражів" за умови
передачі земельної ділянки в оренду на 3 роки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

1.1.19.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-20716
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок товариству з обмеженою відповідальністю
"Софтлайн-ІТ" на вул. Василя Стуса, 35-37 у
Святошинському районі м. Києва для будівництва,
експлуатації та обслуговування об'єктів житла,
нежитлових
приміщень
громадського,
офісного,

спортивно-оздоровчого призначення та багаторівневого
паркінгу".
(ПР-5335 від 30.07.2014)

Земельні ділянки площами 0,2286 га, 0,4238 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Повернути представлені матеріали до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
для уточнення цільового призначення земельних ділянок, оскільки
цільове призначення, викладене в проекті ріш ення, не відповідає
цільовому призначеню яке відображене у висновку М І3-0038-В від
05.02.2013
Департаменту
містобудування
та
архітектури
виконавчого
органу
Київради
(Київської міської
державної
адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

1.1.20.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21117
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки релігійній громаді незалежної помісної церкви
євангельських християн-баптистів у Святошинському
районі м.Києва на вул. Тимофія Строкача, 35 у
Святошинському районі м.Києва для обслуговування
молитовного будинку та недільної школи".
(ПР-5185 від 25.07.2014)

Земельна ділянка площею 0,20 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
релігійній громаді незалежної помісної церкви євангельських християнбаптистів у Святошинському районі м.Києва на вул. Тимофія Строкача,
35 у Святошинському районі м.Києва для обслуговування молитовного
будинку та недільної школи".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

1.1.21 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-17707
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
громадянину
Яковлеву
Олександру
Володимировичу на бульв. Івана Лепсе, 8 літ. "Д" у
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Солом'янському районі м. Києва для обслуговування
виробничо-складської будівлі".
(ПР-5603 від 19.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,52 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Яковлеву Олександру Володимировичу на бульв. Івана
Лепсе, 8 літ. "Д" у Солом'янському районі м. Києва для обслуговування
виробничо-складської будівлі".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

1.1.22.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-16647
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці Прокудіній Людмилі Дмитрівні,
товариству з обмеженою відповідальністю "Норвік
Україна", компанії Європа Ессетс Енд Інвестментс
Лімітед, Рексал Інтеллектуал Файненсис Лімітед на
вул. Жилянській, 97, 101 у Шевченківському районі
м. Києва для обслуговування та експлуатації інженернопобутового корпусу, виробничо-складських будівель та
споруд".
(ПР-5743 від 26.09.2014)

Земельна ділянка площею 1,58 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Непоп В.І., Кримчак С.О., Левада С.Я.,
Семененко O.A.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Прокудіній Людмилі Дмитрівні, товариству з обмеженою
відповідальністю "Норвік Україна", компанії Європа Ессетс Енд
Інвестментс Лімітед, Рексал Інтеллектуал Файненсис Лімітед на вул.
Жилянській, 97, 101 у Шевченківському районі м. Києва для
обслуговування та експлуатації інженерно-побутового корпусу,
виробничо-складських будівель та споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Левада С.Я., Семененко O.A.).
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1.2. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення
проектів
землеустрою
щодо
відведення
земельних
ділянок
{громадяни):
1.2.1 .СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21767
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці Теплицькій Людмилі Олександрівні
на вул. Вітавській, 39-а у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, гоподарських будівель і споруд".
(ПР-6014 від 12.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Теплицькій Людмилі Олександрівні на вул. Вітавській, 39-а у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, гоподарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

Депутат Київради ГордонДЛ. участі в голосуванні не брав.
1.2.2.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22830
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці Давидовій Ю лії Юріївні на
вул. Бучанській у Святошинському районі м.Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд".
(ПР-5883 від 23.10.2014)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В., Меліхова Т.І., Давидов О.
Голосували: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Давидовій Юлії Юріївні на вул. Бучанській у
Святошинському районі м.Києва для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9 (Прокопів В.В., Дворніков В.М., Безпалий О.І.,
Кустова В.В., Лапшов О.В., Меліхова Т.І.,
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Михайленко
В.О.,
Міщенко
О.Г.,
Найдьонов О.В.),
«проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Семененко O.A., Турець В.В.).

Депутати Киїеради Гордон Д.1., Непоп В.І., Левада С.Я. участі в
голосуванні не брали,
(рішення не прийнят о у з в ’я зк у з недост ат ньою кількіст ю голосів).

1.2.3 .СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22848
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці Чалієнко Валентині Іванівні на
вул. Каменярів, 71 у Солом’янському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд".
(ПР-5993 від 10.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,04 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Чалієнко Валентині Іванівні на вул. Каменярів, 71 у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 1 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Киїеради Гордон Д.І., Непоп В.І., Левада С.Я. участі в
голосуванні не брали.

2. П овт орний р о згл я д проект ів ріш ен ь про надання дозволів на
розробленн я проект ів зем леуст рою щ одо відведення зем ельних
ділянок:
2.1. П овторний розгляд проектів рішень про надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ДІЛЯНОК (іюридичні особи/фізичні особи)'.
2.1.1 .СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22761
Повторний розгляд проекту рішення "Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки ПІДПРИЄМСТВУ З
ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "МАКДОНАЛЬДЗ
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ЮКРЕЙН ЛТД" на площі Московській, 1-3 (літ. А) у
Голосіївському районі м.Києва для експлуатації та
обслуговування закладу ресторанного господарства
типу "закусочна" "МкДональдз" з літнім майданчиком
та гостьовою автостоянкою".
(ПР-5868 від 16.10.2014)

Виноситься на повторний розгляд відповідно до
витягу з протоколу № 13 від 27.11.2014 засідання
постійної комісії Київради з питань транспорту та
зв ’я зку - підтримати ПР за умови оренди на 5 років.
Земельна ділянка площею 0,20 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати пропозицію, викладену у витязі з протоколу № 13
від 27.11.2014 засідання постійної комісії Київради з питань транспорту та
зв’язку.
2. Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ПІДПРИЄМСТВУ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "МАК ДОНА ЛЬДЗ
ЮКРЕИН ЛТД" на площі Московській, 1-3 (літ. А) у Голосіївському
районі м.Києва для експлуатації та обслуговування закладу ресторанного
господарства типу "закусочна" "МкДональдз" з літнім майданчиком та
гостьовою автостоянкою" за умови передачі земельної ділянки в оренду
на 5 років.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Гордон Д.І. участі в голосуванні не брав.

2.1.2.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22771
Повторний розгляд проекту рішення "Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Клюеву
Спартаку Вікторовичу у пров. Куренівському, 17 (літ.
Б, Д) в Оболонському районі м.Києва для експлуатації
та обслуговування офісної буділі".
(ПР-5402 від 04.08.2014)

На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
19.08.2014 питання було знято для розгляду постійно
діючою робочою групою по вивченню стану підготовки
Генерального плану міста Києва до 2025 року під
головуванням С. Левади.
Надано протокол засідання робочої групи від
18.11.2014 №01/54, відповідно до якого рекомендовано
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комісії повернути матеріали су б ’єкту подання для
уточнення назви о б ’єкта на 2-х арк.
Земельна ділянка площею 0,27 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити протокол робочої групи від 18.11.2014 №01/54.
2. Повернути представлені матеріали до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
для уточнення назви о б ’єкта.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради ГордонД.І. участі в голосуванні не брав.
2.1.3 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21956
Повторний розгляд проекту рішення "Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю "КОЛУМБУС" на вул. Братській, 1/9
у Подільському районі м. Києва для реставрації
пам'ятки історії національного значення з прибудовою
офісно-ділової частини з підземним паркінгом".
(ПР-5654 від 26.08.2014)

На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
16.09.2014 було ухвалено відкласти розгляд цього питання
та направити його на розгляд ПК з питань культури та
туризму.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київради з питань
культури та туризму.
Земельна ділянка площею 0,15 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Міщенко О.Г., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
"КОЛУМБУС"
на
вул. Братській, 1/9 у Подільському районі м. Києва для реставрації
пам'ятки історії національного значення з прибудовою офісно-ділової
частини з підземним паркінгом" за умови уточнення цільового
призначення земельної ділянки, а саме: «для реставрації пам’я тки
історії національного значення та реконструкції існуючих будівель під
офісно-ділову частину з підземним паркінгом».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» (Меліхова Т.І.).

12, «проти» -

немає,

«утрималось» -

Депутат Київради ГордонД.І. участі в голосуванні не брав.

1
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2.2. П овторний розгляд проектів рішень про надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок (ОСББ/ЖБК):
2.2.1 .СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21860
Повторний розгляд проекту рішення "Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення
земельної
ділянки
об'єднанню
співвласників багатоквартирного будинку "ЛИБІДЬ"
на вул. Гайдара, 27 у Голосіївському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування житлового
будинку".
(ПР-5142 від 24.07.2014)

На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
01.08.2014 питання було знято для додаткового вивчення
робочою групою.
Земельна ділянка площею 0,44 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "ЛИБІДЬ" на
вул. Гайдара, 27 у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування житлового будинку" з врахуванням правок депутата
Київради Найдьонова О.В.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА) при розробці проекту землеустрою врахувати
правки депутата Київради Найдьонова О.В., а саме:
- у центральній частині міста Києва в межах першої та другої категорії
зони регулювання забудови передача земельних ділянок у власність для
експлуатації та обслуговування ОСББ може відбуватися виключно під
збудованим будинком та розташованими поряд господарськими
(технічними) будівлями та спорудами, які забезпечують життєдіяльність
ОСББ, але не більше ніж 0,2 га;
- у частині міста Києва в межах третьої категорії зони регулювання забудови
передача у власність для експлуатації та обслуговування ОСББ може
відбуватися виключно під збудованим будинком та розташованими поряд
господарськими (технічними) будівлями та спорудами, які забезпечують
життєдіяльність ОСББ;
- територія, яка не підлягає передачі у власність ОСББ та обліковується за
об’єднанням, залишається в користуванні та на утриманні ОСББ на
підставі технічної документації по встановленню зовнішніх меж

зо
землекористування і може бути передана йому на умовах
довгострокової оренди згідно з ст. 134 п.2 ЗКУ, а саме: «для будівництва,
обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної,
енергетичної інфраструктури, дорожнього господарства та створення
озеленених територій загального користування», але без права будьякого капітального будівництва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Левада С.Я. участі в
голосуванні не брали,

2.2.2.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-20007
Повторний розгляд проекту рішення "Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення
земельної
ділянки
об'єднанню
співвласників багатоквартирного будинку "БІЛИЙ
ДІМ"
у
пров.
Василя
Жуковського,
10 у
Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування житлового будинку та прибудинкової
території".
(ПР-5183 від 25.07.2014)

На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
01.08.2014 питання було знято для додаткового вивчення
робочою групою.
Земельна ділянка площею 0,44 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "БІЛИИ ДІМ" у
пров. Василя Жуковського, 10 у Голосіївському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування житлового будинку та прибудинкової
території" з врахуванням правок депутата Київради Найдьонова О.В.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА) при розробці проекту землеустрою врахувати
правки депутата Київради Найдьонова О.В., а саме:
- у центральній частині міста Києва в межах першої та другої категорії
зони регулювання забудови передача земельних ділянок у власність для
експлуатації та обслуговування ОСББ може відбуватися виключно під
збудованим будинком та розташованими поряд господарськими
(технічними) будівлями та спорудами, які забезпечують життєдіяльність
ОСББ, але не більше ніж 0,2 га;
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у частині міста Києва в межах третьої категорії зони регулювання
забудови передача у власність для експлуатації та обслуговування ОСББ
може відбуватися виключно під збудованим будинком та розташованими
поряд господарськими (технічними) будівлями та спорудами, які
забезпечують життєдіяльність ОСББ;
- територія, яка не підлягає передачі у власність ОСББ та обліковується за
об’єднанням, залишається в користуванні та на утриманні ОСББ на
підставі технічної документації по встановленню зовнішніх меж
землекористування і може бути передана йому на умовах довгострокової
оренди згідно з ст. 134 п.2 ЗКУ, а саме: «для будівництва, обслуговування
та
ремонту
об’єктів
інженерної,
транспортної,
енергетичної
інфраструктури, дорожнього господарства та створення озеленених
територій загального користування»,
але без права будь-якого
капітального будівництва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Левада С.Я, участі в
голосуванні не брали,

2.2.3.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22150
Повторний розгляд проекту рішення "Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки житловому кооперативу
"Взуттєвик-5" на вул. Лариси Руденко, 9 у
Дарницькому районі м. Києва для експлуатації
житлового будинку".
(ПР-5219 від 25.07.2014)

На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
01.08.2014 питання було знято для додаткового вивчення
робочою групою.
Земельна ділянка площею 0,25 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
житловому кооперативу "Взуттєвик-5" на вул. Лариси Руденко, 9 у
Дарницькому районі м. Києва для експлуатації житлового будинку" з
врахуванням правок депутата Київради Найдьонова О.В.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА) при розробці проекту землеустрою врахувати
правки депутата Київради Найдьонова О.В., а саме:
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- у центральній частині міста Києва в межах першої та другої категорії
зони регулювання забудови передача земельних ділянок у власність для
експлуатації та обслуговування ОСББ може відбуватися виключно під
збудованим будинком та розташованими поряд господарськими
(технічними) будівлями та спорудами, які забезпечують життєдіяльність
ОСББ, але не більше ніж 0,2 га;
у частині міста Києва в межах третьої категорії зони регулювання
забудови передача у власність для експлуатації та обслуговування ОСББ
може відбуватися виключно під збудованим будинком та розташованими
поряд господарськими (технічними) будівлями та спорудами, які
забезпечують життєдіяльність ОСББ;
- територія, яка не підлягає передачі у власність ОСББ та обліковується за
об’єднанням, залишається в користуванні та на утриманні ОСББ на
підставі технічної документації по встановленню зовнішніх меж
землекористування і може бути передана йому на умовах довгострокової
оренди згідно з ст. 134 п.2 ЗКУ, а саме: «для будівництва, обслуговування
та
ремонту
об’єктів
інженерної,
транспортної,
енергетичної
інфраструктури, дорожнього господарства та створення озеленених
територій загального користування»,
але без права будь-якого
капітального будівництва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Левада С.Я. участі в
голосуванні не брали.
2.2.4.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-20214
Повторний розгляд проекту рішення "Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення
земельної
ділянки
об'єднанню
співвласників багатоквартирного будинку "Простір" на
Харківському шосе, 58-а у Дарницькому районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування
багатоквартирного
житлового
будинку
та
прибудинкової території".
(ПР-5198 від 25.07.2014)

На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
01.08.2014 питання було знято для додаткового вивчення
робочою групою.
Земельна ділянка площею 0,73 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.
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УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект ріш ення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Простір" на
Харківському шосе, 58-а у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації
та
обслуговування
багатоквартирного
житлового
будинку
та
прибудинкової території" з врахуванням правок депутата Київради
Найдьонова О.В.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА) при розробці проекту землеустрою врахувати
правки депутата Київради Найдьонова О.В., а саме:
- у центральній частині міста Києва в межах першої та другої категорії
зони регулювання забудови передача земельних ділянок у власність для
експлуатації та обслуговування ОСББ може відбуватися виключно під
збудованим будинком та розташованими поряд господарськими
(технічними) будівлями та спорудами, які забезпечують життєдіяльність
ОСББ, але не більше ніж 0,2 га;
у частині міста Києва в межах третьої категорії зони регулювання
забудови передача у власність для експлуатації та обслуговування ОСББ
може відбуватися виключно під збудованим будинком та розташованими
поряд господарськими (технічними) будівлями та спорудами, які
забезпечують життєдіяльність ОСББ;
- територія, яка не підлягає передачі у власність ОСББ та обліковується за
об’єднанням, залишається в користуванні та на утриманні ОСББ на
підставі технічної документації по встановленню зовнішніх меж
землекористування і може бути передана йому на умовах довгострокової
оренди згідно з ст. 134 п.2 ЗКУ, а саме: «для будівництва, обслуговування
та
ремонту
об’єктів
інженерної,
транспортної,
енергетичної
інфраструктури, дорожнього господарства та створення озеленених
територій загального користування»,
але без права будь-якого
капітального будівництва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордоп Д.І. та Левада С.Я. участі в
голосуванні не брали.

2.2.5.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22688
Повторний розгляд проекту рішення "Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення
земельної
ділянки
об'єднанню
співвласників багатоквартирного будинку «ПознякиДніпро» на вул. Драгоманова, 12-а у Дарницькому
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районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
багатоквартирного будинку".
(ПР-5197 від 25.07.2014)

На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
01.08.2014 питання було знято для додаткового вивчення
робочою групою.
Земельна ділянка площею 1,02 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Позняки-Дніпро»
на вул. Драгоманова, 12-а у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації
та обслуговування багатоквартирного будинку" з врахуванням правок
депутата Київради Найдьонова О.В.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА) при розробці проекту землеустрою врахувати
правки депутата Київради Найдьонова О.В., а саме:
- у центральній частині міста Києва в межах першої та другої категорії
зони регулювання забудови передача земельних ділянок у власність для
експлуатації та обслуговування ОСББ може відбуватися виключно під
збудованим будинком та розташованими поряд господарськими
(технічними) будівлями та спорудами, які забезпечують життєдіяльність
ОСББ, але не більше ніж 0,2 га;
- у частині міста Києва в межах третьої категорії зони регулювання забудови
передача у власність для експлуатації та обслуговування ОСББ може
відбуватися виключно під збудованим будинком та розташованими поряд
господарськими (технічними) будівлями та спорудами, які забезпечують
життєдіяльність ОСББ;
- територія, яка не підлягає передачі у власність ОСББ та обліковується за
об’єднанням, залишається в користуванні та на утриманні ОСББ на
підставі технічної документації по встановленню зовнішніх меж
землекористування і може бути передана йому на умовах довгострокової
оренди згідно з ст. 134 п.2 ЗКУ, а саме: «для будівництва, обслуговування
та
ремонту
об’єктів
інженерної,
транспортної,
енергетичної
інфраструктури, дорожнього господарства та створення озеленених
територій загального користування»,
але без права будь-якого
капітального будівництва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Левада С.Я. участі в
голосуванні не брали.

2.2.6.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-20213
Повторний розгляд проекту рішення "Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення
земельної
ділянки
об’єднанню
співвласників багатоквартирного будинку «Вікторія»
на вул. Шолом-Алейхема, 17-6 у Деснянському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування
житлового будинку та прибудинкової території".
(ПР-5202 від 25.07.2014)

На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
01.08.2014 питання було знято для додаткового вивчення
робочою групою.
Земельна ділянка площею 0,62 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Вікторія» на вул.
Шолом-Алейхема, 17-6 у Деснянському районі м. Києва для експлуатації
та обслуговування житлового будинку та прибудинкової території" з
врахуванням правок депутата Київради Найдьонова О.В.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА) при розробці проекту землеустрою врахувати
правки депутата Київради Найдьонова О.В., а саме:
- у центральній частині міста Києва в межах першої та другої категорії
зони регулювання забудови передача земельних ділянок у власність для
експлуатації та обслуговування ОСББ може відбуватися виключно під
збудованим будинком та розташованими поряд господарськими
(технічними) будівлями та спорудами, які забезпечують життєдіяльність
ОСББ, але не більше ніж 0,2 га;
- у частині міста Києва в межах третьої категорії зони регулювання забудови
передача у власність для експлуатації та обслуговування ОСББ може
відбуватися виключно під збудованим будинком та розташованими поряд
господарськими (технічними) будівлями та спорудами, які забезпечують
життєдіяльність ОСББ;
- територія, яка не підлягає передачі у власність ОСББ та обліковується за
об’єднанням, залишається в користуванні та на утриманні ОСББ на
підставі технічної документації по встановленню зовнішніх меж
землекористування і може бути передана йому на умовах довгострокової
оренди згідно з ст. 134 п.2 ЗКУ, а саме: «для будівництва, обслуговування
та
ремонту
об’єктів
інженерної,
транспортної,
енергетичної
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інфраструктури, дорожнього господарства та створення озеленених
територій загального користування»,
але без права будь-якого
капітального будівництва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон ДЛ. та Левада С.Я. участі в
голосуванні не брали.

2.2.7.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-20242
Повторний розгляд проекту рішення "Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки житлово-будівельному
кооперативу «Зв’язківець-1» на вул. Лісківській, 4
у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування житлового будинку з прибудинковою
територією".
(ПР-5204 від 25.07.2014)

На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
01.08.2014 питання було знято для додаткового вивчення
робочою групою.
Земельна ділянка площею 0,27 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
житлово-будівельному кооперативу «Зв’язківець-1» на вул. Лісківській, 4
у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
житлового будинку з прибудинковою територією" з врахуванням правок
депутата Київради Найдьонова О.В.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА) при розробці проекту землеустрою врахувати
правки депутата Київради Найдьонова О.В., а саме:
- у центральній частині міста Києва в межах першої та другої категорії
зони регулювання забудови передача земельних ділянок у власність для
експлуатації та обслуговування ОСББ може відбуватися виключно під
збудованим будинком та розташованими поряд господарськими
(технічними) будівлями та спорудами, які забезпечують життєдіяльність
ОСББ, але не більше ніж 0,2 га;
у частині міста Києва в межах третьої категорії зони регулювання
забудови передача у власність для експлуатації та обслуговування ОСББ
може відбуватися виключно під збудованим будинком та розташованими
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поряд господарськими (технічними) будівлями та спорудами, які
забезпечують життєдіяльність ОСББ;
- територія, яка не підлягає передачі у власність ОСББ та обліковується за
об’єднанням, залишається в користуванні та на утриманні ОСББ на
підставі технічної документації по встановленню зовнішніх меж
землекористування і може бути передана йому на умовах довгострокової
оренди згідно з ст. 134 п.2 ЗКУ, а саме: «для будівництва, обслуговування
та
ремонту
об’єктів
інженерної,
транспортної,
енергетичної
інфраструктури, дорожнього господарства та створення озеленених
територій загального користування»,
але без права будь-якого
капітального будівництва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Левада С.Я. участі в
голосуванні не брали,

2.2.8.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-20493
Повторний розгляд проекту рішення "Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення
земельної
ділянки
об’єднанню
співвласників багатоквартирного будинку «КВАЗАР10» на вул.;Бережанській, 12-а в Оболонському районі
м. Києва для обслуговування багатоквартирного
житлового будинку".
(ПР-5182 від 25.07.2014)

На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
01.08.2014 питання було знято для додаткового вивчення
робочою групою.
Земельна ділянка площею 0,89 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «КВАЗАР-10» на
вул. Бережанській, 12-а в Оболонському районі м. Києва для
обслуговування багатоквартирного житлового будинку" з врахуванням
правок депутата Київради Найдьонова О.В.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА) при розробці проекту землеустрою врахувати
правки депутата Київради Найдьонова О.В., а саме:
- у центральній частині міста Києва в межах першої та другої категорії
зони регулювання забудови передача земельних ділянок у власність для
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експлуатації та обслуговування ОСББ може відбуватися виключно під
збудованим будинком та розташованими поряд господарськими
(технічними) будівлями та спорудами, які забезпечують життєдіяльність
ОСББ, але не більше ніж 0,2 га;
у частині міста Києва в межах третьої категорії зони регулювання
забудови передача у власність для експлуатації та обслуговування ОСББ
може відбуватися виключно під збудованим будинком та розташованими
поряд господарськими (технічними) будівлями та спорудами, які
забезпечують життєдіяльність ОСББ;
- територія, яка не підлягає передачі у власність ОСББ та обліковується за
об’єднанням, залишається в користуванні та на утриманні ОСББ на
підставі технічної документації по встановленню зовнішніх меж
землекористування і може бути передана йому на умовах довгострокової
оренди згідно з ст. 134 п.2 ЗКУ, а саме: «для будівництва, обслуговування
та
ремонту
об’єктів
інженерної,
транспортної,
енергетичної
інфраструктури, дорожнього господарства та створення озеленених
територій загального користування»,
але без права будь-якого
капітального будівництва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д,І. та Левада С.Я. участі в
голосуванні не брали,

2.2.9.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-18767
Повторний розгляд проекту рішення "Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення
земельної
ділянки
об’єднанню
співвласників багатоквартирного будинку «АВСЖитло» на вул. Воздвиженській, 10-6 у Подільському
районі м. Києва для обслуговування та експлуатації
багатоквартирного житлового будинку".
(ПР-5228 від 25.07.2014)

На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
01.08.2014 питання було знято для додаткового вивчення
робочою групою.
Земельна ділянка площею 0,14 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «АВС-Житло» на
вул. Воздвиженській, 10-6 у Подільському районі м. Києва для
обслуговування та експлуатації багатоквартирного житлового будинку" .
2. Створити робочу групу у складі депутатів Гордона Д.І.,
Найдьонова О.В., Закревської Л.О., Семененка O.A., Кримчака С.О.,
Левади С.Я., Кустової В.В., Дворнікова В.М. для додаткового вивчення
цього питання. Визначити головою робочої групи депутата
Гордона Д.І.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання
протоколу засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Левада С.Я. участі в
голосуванні не брали.

2.2.10.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-20516
Повторний розгляд проекту рішення "Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення!
земельної
ділянки
об'єднанню
співвласників
багатоквартирного
будинку
"Олександрівське" на вул. Петра Сагайдачного, 25 (літ.
А) у Подільському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування
багатоквартирного
житлового
будинку".
(ПР-5206 від 25.07.2014)

На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
01.08.2014 питання було знято для додаткового вивчення
робочою групою.
Земельна ділянка площею 0,16 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Олександрівське"
на вул. Петра Сагайдачного, 25 (літ. А) у Подільському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування багатоквартирного житлового
будинку".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.Г. та Меліхова Т.І. участі в
голосуванні не брали.
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3. Розгляд кадаст рових справ:
3.1. Розгляд кадастрових справ {надання/передача):
3.1.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6974
Проект рішення "Про передачу громадянину Кулику
Валерію
Семеновичу земельної ділянки для
реконструкції майнового комплексу (споруди) під
заклад, призначений для проведення відпочинку,
спорту, з апартаментами та адміністративними
приміщеннями на вул. Ямській, 50, літ. А у
Голосіївському районі м. Києва".
(ПР-6225 від 04.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,1165 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянину
Кулику Валерію Семеновичу земельної ділянки для реконструкції
майнового комплексу (споруди) під заклад, призначений для проведення
відпочинку,
спорту,
з
апартаментами
та
адміністративними
приміщеннями на вул. Ямській, 50, літ. А у Голосіївському районі м.
Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.1. та Меліхова Т.І. участі в
голосуванні не брали.
3.1.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа №5638
Проект рішення "Про надання гаражно-будівельному
кооперативу "ВИГУРІВЩИНА-4" земельної ділянки
для будівництва, експлуатації та обслуговування
гаражів на перетині вулиць Милославської та
Електротехнічної у Деснянському районі м.Києва".
(ПР-5867 від 16.10.2014)

Земельна ділянка площею 2,1578 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про надання гаражнобудівельному кооперативу "ВИГУРІВЩИНА-4" земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування гаражів на перетині
вулиць Милославської та Електротехнічної у Деснянському районі
м.Києва".
2.
Направити представлені матеріали на розгляд постійно
діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального
плану міста Києва до 2025року.
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3.
Повернутись до розгляду цього питання після наданн
відповідного протоколу засідання вищезазначеноїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Меліхова Т.І. участі в
голосуванні не брали.
3.1.3 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-2275
Проект рішення "Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю
"Ілта" земельної
ділянки
для
реконструкції,
експлуатації
та
обслуговування станції технічного обслуговування
автомобілів та автосалону на вул. Крайній, 1 у
Деснянському районі м. Києва".
(ПР-5686 від 10.09.2014)

Земельна ділянка площею 0,3607 га - в оренду на 1 рік.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту ріш ення "Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю "Ілта" земельної ділянки для
реконструкції, експлуатації та обслуговування станції технічного
обслуговування автомобілів та автосалону на вул. Крайній, 1 у
Деснянському районі м. Києва".
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з
матеріалами кадастрової справи Д-2275 на розгляд постійної комісії
Київради з питань транспорту та з в ’язку.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу
з протоколу засідання постійної комісії Київради з питань
транспорту та з в ’язку.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Меліхова Т.І. участі в
голосуванні не брали.
3.1.4.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-5773
Проект рішення
"Про
передачу публічному
акціонерному товариству "ОБОЛОНЬ" земельної
ділянки
для
реконструкції,
експлуатаціх
та
обслуговування стадіону на вул. Північній, 26 (літ.
А, Б) в Оболонському районі м. Києва".
(ПР-6033 від 13.11.2014)

Земельна ділянка площею 1,9482 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу публічному
акціонерному товариству "ОБОЛОНЬ" земельної ділянки для
реконструкції,
експлуатаціх
та
обслуговування стадіону
на
вул. Північній, 26 (літ. А,Б) в Оболонському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Меліхова Т.І. участі в
голосуванні не брали.
3.1.5.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-3812
Проект рішення "Про передачу земельної ділянки
публічному акціонерному товариству "ТЕТІС" для
експлуатації та обслуговування адміністративновиробничих і складських будівель та споруд на
вул. Богатирській, 1 в Оболонському районі
м. Києва".
(ПР-5553 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 1,2120 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу земельної ділянки
публічному акціонерному товариству "ТЕТІС" для експлуатації та
обслуговування адміністративно-виробничих і складських будівель та
споруд на вул. Богатирській, 1 в Оболонському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Меліхова Т.І. участі в голосуванні не брала.
3.1.6.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20866
Проект рішення "Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ "ЕТАЛОН2009"
земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування торговельно-офісного центру з
паркінгом на вул. Маршала Тимошенка, 13/1 (в літері
А) в Оболонському районі м. Києва".
(ПР-5505 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,2682 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ "ЕТАЛОН-2009"
земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування торговельно-офісного
центру з паркінгом на вул. Маршала Тимошенка, 13/1 (в літері А) в
Оболонському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Меліхова Т.І. участі в голосуванні не брала.
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3.1.7.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6961
Проект рішення "Про передачу ПРИВАТНОМУ
АКЦІРНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
"БУДИНОК
ПОБУТУ "ОБОЛОНЬ" земельної ділянки для
створення
озеленених
територій
загального
користування та будівництва і обслуговування
об"єктів транспортної інфраструктури (крім об"єктів
дорожнього сервісу) та поновлення договорів оренди
земельних ділянок для організації будівельних робіт
та благоустрою прилеглої території на просп.
Оболонському, 26 в Оболонському районі м. Києва".
(ПР-6220 від 04.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,05645 га (в тому числі в межах червоних ліній
площею 0,2068 га - в оренду на 5 років.
Проектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договори оренди
земельних ділянок від 29.01.2010 №78-6-00619 площею 0,0019 га, в межах
червоних ліній та від 29.01.2010 №78-6-00620 площею 0,0540 га в межах
червоних ліній.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Кустова В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу ПРИВАТНОМУ
АКЩРНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "БУДИНОК ПОБУТУ "ОБОЛОНЬ"
земельної ділянки для створення озеленених територій загального
користування та будівництва і обслуговування об"єктів транспортної
інфраструктури (крім об"єктів дорожнього сервісу) та поновлення
договорів оренди земельних ділянок для організації будівельних робіт та
благоустрою прилеглої території на просп. Оболонському, 26 в
Оболонському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Меліхова Т.І. участі в голосуванні не брала,
3.1.8.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6972
Проект рішення "Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНВЕСТБУД ГАРАНТ" земельної ділянки для
будівництва громадсько-торговельного центру на
просп. Московському, 24-а в Оболонському районі
м. Києва".
(ПР-6221 від 03.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,4635 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Єскіна О.О., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНВЕСТБУД
ГАРАНТ"
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земельної ділянки для будівництва громадсько-торговельного центру
на просп. Московському, 24-а в Оболонському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Лапшов О.В.).

Депутат Київради Меліхова Т.І. участі в голосуванні не брала.

3.1.9.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20888
Проект рішення
"Про передачу приватному
акціонерному товариству "НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ"
земельної
ділянки
для
експлуатації
та
обслуговування офісної будівлі, складських будівель
та споруд на вул. Набережно-Хрещатицькій, 14 у
Подільському районі м. Києва".
(ПР-6090 від 20.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,4871 г а - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу приватному
акціонерному товариству "НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ" земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування офісної будівлі, складських будівель
та споруд на вул. Набережно-Хрещатицькій, 14 у Подільському районі
м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Меліхова Т.І. участі в голосуванні не брала.
3.1.10.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20875
Проект рішення
"Про передачу приватному
акціонерному товариству "НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ"
земельної
ділянки
для
експлуатації
та
обслуговування офісної будівлі, складських будівель
та споруд на вул. Набережно-Хрещатицькій, 14 у
Подільському районі м. Києва".
(ПР-6089 від 20.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,0659 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу приватному
акціонерному товариству "НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ" земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування офісної будівлі, складських будівель
та споруд на вул. Набережно-Хрещатицькій, 14 у Подільському районі
м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Меліхова Т.І. участі в голосуванні не брала.
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3.1.11 .СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6297
Проект рішення "Про передачу Службі зовнішньої
розвідки України земельної ділянки для будівництва
житлового
будинку
на
вул.
Академіка
Булаховського,
5 у Святошинському районі
м.Києва".
(ПР-5357 від 30.07.2014)

Земельна ділянка площею 0,3149 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу Службі зовнішньої
розвідки України земельної ділянки для будівництва житлового будинку
на вул. Академіка Булаховського, 5 у Святошинському районі м.Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Семененко O.A., Безпалий О.І.).

Депутат Київради Меліхова Т.І. участі е голосуванні не брала.
3.1.12.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-2387
Проект
рішення
"Про
передачу
Київській
Конференції Церкви Адвентистів Сьомого Дня в
Україні земельної ділянки для реконструкції
житлового будинку з прибудовою корпусу церкви з
подальшою їх експлуатацією та обслуговуванням на
вул. Мирослава Ірчана, 2 у Святошинському районі
м. Києва".
(ПР-5297 від 28.07.2014)

Проект рішення погоджено П К з питань культури
та туризму.
Земельна ділянка площею 0,1282 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про передачу Київській
Конференції Церкви Адвентистів Сьомого Дня в Україні земельної
ділянки для реконструкції житлового будинку з прибудовою корпусу
церкви з подальшою їх експлуатацією та обслуговуванням на
вул. Мирослава Ірчана, 2 у Святошинському районі м. Києва".
2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно
діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального
плану міста Києва до 2025року.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання
відповідного протоколу засідання вищезазначеної робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Меліхова Т.І. участі в голосуванні не брала.
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3.1.13. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6303
Проект рішення "Про передачу товариству з
обмеженою
відповідальністю "Рось-1" земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування
адміністративно-побутового корпусу, будівництва та
експлуатації
автозаправного
комплексу
на
вул. Жмеринській, 11 у Святошинському районі
м. Києва".
(ПР-6212 від 03.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,5297 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про передачу товариству
з обмеженою
відповідальністю "Рось-1" земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування адміністративно-побутового корпусу,
будівництва
та
експлуатації
автозаправного
комплексу
на
вул. Жмеринській, 11 у Святошинському районі м. Києва".
2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно
діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального
плану міста Києва до 2025року.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання
відповідного протоколу засідання вищезазначеної робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Меліхова Т.І. участі в голосуванні не брала.

3.1.14.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-5231
Проект рішення "Про надання гімназії № 153 ім. О.С.
Пушкіна І-ІІІ ступенів Шевченківського району
м.Києва земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування будівель та прилеглої території
гімназії на вул. Вячеслава Чорновола, 37 у
Шевченківському районі м.Києва".
(ПР-5776 від 02.10.2014)

Проект рішення погоджений постійною комісією
Київради з питань освіти, науки та інноваційної
політики
Земельна ділянка площею 1,5185 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання гімназії № 153 ім.
О.С. Пушкіна І-ІІІ ступенів Шевченківського району м.Києва земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування будівель та прилеглої
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території гімназії на вул. Вячеслава Чорновола, 37 у Шевченківському
районі м.Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Меліхова Т.І. участі в голосуванні не брала.
3.1.15 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6415
Проект рішення "Про передачу земельної ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
"Міжнародний діловий центр" для експлуатації та
обслуговування будинку, офісних приміщень на
бульв.
Тараса Шевченка,
26/4-6
(літ.Б)
у
Шевченківському районі м. Києва".
(ПР-5922 від 31.10.2014)

Земельна ділянка площею 0,0276 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю "Міжнародний діловий
центр" для експлуатації та обслуговування будинку, офісних приміщень
на бульв. Тараса Шевченка, 26/4-6 (літ.Б) у Шевченківському районі м.
Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Меліхова Т.І. участі в голосуванні не брала.
3.1.16.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6340
Проект рішення "Про надання земельної ділянки
Управлінню справами Верховної Ради України для
будівництва,
експлуатації
та обслуговування
житлових будинків з об'єктами соціально-побутового
призначення (службове житло для народних
депутатів України) на вул. Глибочицькій, 79-97 у
Шевченківському районі м. Києва".
(ПР-5908 від 29.10.2014)

Земельна ділянка площею 0,5243 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Калюк М.В., Черніховський В., Кочерга O.A.,
Марченко В.П., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про надання земельної
ділянки Управлінню справами Верховної Ради України для
будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків з
об'єктами соціально-побутового призначення (службове житло для
народних депутатів України) на вул. Глибочицькій, 79-97 у
Шевченківському районі м. Києва".
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2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно
діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального
плану міста Києва до 2025року.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання
відповідного протоколу засідання вищезазначеної робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Меліхова Т.І. участі в голосуванні не брала.

3.2. Розгляд кадастрових справ {приватизація)'.
3.2.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9026
Проект рішення "Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Старостіну Олександру Михайловичу
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на просп. Науки, 42-6
у Г олосіївському районі м. Києва".
(ПР-6035 від 13.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,0832 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Старостіну Олександру Михайловичу для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на просп. Науки, 42-6 у Голосіївському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Меліхова Т.І. та Непоп В.І. участі в
голосуванні не брали.
3.2.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-8744
Проект рішення "Про приватизацію громадянину
Шульзі Анатолію Яковичу земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських
будівель
і
споруд
у
пров. Молочанському, 5 у Дарницькому районі
м. Києва".
(ПР-6034 від 13.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,0512 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про приватизацію громадянину
Шульзі Анатолію Яковичу земельної ділянки для будівництва і
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Молочанському, 5 у Дарницькому районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

Депутати Київради Меліхова Т.І. та Непоп В.І. участі в
голосуванні не брали.

3.2.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-15036
Проект рішення "Про передачу громадянину Гайдаю
Сергію Анатолійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, ; господарських будівель і споруд на
вул. Джерельній, 7 у Дарницькому районі м. Києва".
(ПР-6024 від 12.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,08 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту ріш ення "Про передачу
громадянину Гайдаю Сергію Анатолійовичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Джерельній, 7 у Дарницькому
районі м. Києва".
2. Створити робочу групу у складі депутатів Найдьонова О.В.,
Левади С.Я., Непопа В.І., Меліхової Т.І. для додаткового вивчення
цього питання. Визначити головою робочої групи депутата
Найдьонова О.В.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання
протоколу засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Меліхова Т.І. та Непоп В.І. участі в
голосуванні не брали.

3.2.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-12018
Проект рішення "Про передачу громадянці Луценко
Ользі Анатоліївні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Челюскінців, 28-а у Дарницькому районі
м. Києва".
(ПР-6013 від 12.11.2014)
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Зем ельна д іл я н к а п л о щ ею 0,1000 га - у п р и в атн у власн ість.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянці
Луценко Ользі Анатоліївні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Челюскінців, 28-а у Дарницькому районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Меліхова Т.І. та Непоп В.І. участі в
голосуванні не брали.
3.2.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9127
Проект рішення "Про приватизацію земельної ділянки
громадянці
Влаєвій
Валентині
Іванівні
для
будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на Оболонській
набережній, 59 у Оболонському районі м. Києва".
(ПР-6106 від 24.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,0901 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: Повернути представлені матеріали до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
на доопрацювання, оскільки відповідно до витягу з містобудівного
кадастру частина земельної ділянки потрапляє до комунальноскладської території.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Меліхова Т.І. та Непоп В.І. участі в
голосуванні не брали.
3.2.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9103
Проект рішення "Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Білоусу Ігорю Івановичу, Романенко
Людмилі Іванівні та Роленку Ігорю Олексійовичу для
будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Тагільській,
32 у Подільському районі м. Києва".
(ПР-6109 від 24.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Білоусу Ігорю Івановичу, Романенко Людмилі
Іванівні та Роленку Ігорю Олексійовичу для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Тагільській, 32 у Подільському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Меліхова Т.І. та Непоп В.І. участі е
голосуванні не брали.
3.2.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9043
Проект рішення "Про приватизацію земельної ділянки
громадянам
Монтьєвій
Наталії
Всеволодівні,
Монтьєву Дмитру Володимировичу, Монтьєвій Марії
Володимирівні для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Мічуріна, 43 у Печерському районі м. Києва".
(ПР-5943 від 04.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у спільну часткову власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про приватизацію
земельної ділянки громадянам Монтьєвій Наталії Всеволодівні, Монтьєву
Дмитру Володимировичу, Монтьєвій Марії Володимирівні для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Мічуріна, 43 у Печерському районі м. Києва".
2.
Створити робочу групу у складі депутатів Микитася М.В.,
Прокопіва В.В., Турця В.В., Михаиленка В.О., Найдьонова О.В. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої
групи депутата Микитася М.В.
3.
Повернутися до розгляду цього питання після надання
протоколу засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Меліхова Т.І. та Непоп В.І. участі в
голосуванні не брали.
3.2.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9035
Проект рішення "Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Токареву Генадію Яковичу для
будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Олександра
Матросова, 4-а у Печерському районі м. Києва".
(ПР-6112 від 24.11.2014)
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Земельна ділянка площею 0,0372 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Токареву Генадію Яковичу для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Олександра Матросова, 4-а у Печерському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Меліхова Т.І. та Непоп В.І. участі в
голосуванні не брали.

3.2.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20854
Проект рішення "Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Кузіну Володимиру Павловичу, Воробей
Альоні Василівні, Воробею Олексію Васильовичу для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Каменярів, 46
у Солом'янському районі м. Києва".
(ПР-6015 від 12.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у спільну часткову власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Кузіну Володимиру Павловичу, Воробей Альоні
Василівні, Воробею Олексію Васильовичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Каменярів, 46 у Солом'янському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Меліхова Т.І. та Непоп В.І. участі в
голосуванні не брали.

3.3. Розгляд кадастрових справ {поновлення договорів оренди та
внесення змін до них):
3.3.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21171
Проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю "ТЕРРА ЄВРОЛЕКС"
договору оренди земельної ділянки для експлуатації і
обслуговування виробничих будівель та допоміжних

споруд на вул. Червонопрапорній, 28 у Голосіївському
районі м. Києва".
(ПР-5721 від 24.09.2014)

Проектом ріш ення передбачено: Поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 11.03.2005 № 79-6-00289 площею 0,6626 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю "ТЕРРА ЄВРОЛЕКС" договору оренди
земельної ділянки для експлуатації і обслуговування виробничих
будівель та допоміжних споруд на вул. Червонопрапорній, 28 у
Голосіївському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Меліхова Т.І. та Непоп В.І. участі в
голосуванні не брали.
3.3.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20835
Проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю "Київміськвторресурси"
договору оренди земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування павільйону на вул. Чудновського,7
у Дніпровському районі м.Києва".
(ПР-5618 від 20.08.2014)

Проектом ріш ення передбачено: Поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки № 66-6-00100 від 22.09.2003 площею 0,0483 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю "Київміськвторресурси"
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
павільйону на вул. Чудновського,7 у Дніпровському районі м.Києва".
2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно
діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального
плану міста Києва до 2025року.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання
відповідного протоколу засідання вищезазначеноїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Меліхова Т.І. та Непоп В.І. участі в
голосуванні не брали.
3.3.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19837
Проект рішення "Про поновлення приватному
підприємству "РАЙДУГА" договору оренди земельної

ділянки
для
експлуатації
та
обслуговування
павільйону
комплексу
харчування
з
літнім
майданчиком та автостоянкою на вул. Андрія
Малишка, 4-а у Дніпровському районі м.Києва".
(ПР-5938 від 04.11.2014)

Проектом ріш ення передбачено: Поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 28.03.2002 №66-6-00040 площею 0,4342 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту ріш ення "Про поновлення
приватному підприємству "РАЙДУГА" договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування павільйону комплексу
харчування з літнім майданчиком та автостоянкою на вул. Андрія
Малишка, 4-а у Дніпровському районі м.Києва".
2. Направити вищезазначений проект ріш ення разом з
матеріалами кадастрової справи А-19837 на розгляд постійної комісії
Київради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу
з протоколу засідання постійної комісії Київради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Меліхова Т.І. та Непоп В.І. участі в
голосуванні не брали.
3.3.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21193
Проект рішення "Про поновлення приватному
підприємству фірмі "ВОЛНА" договору оренду
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування
автозаправного
комплексу
на
просп.Генерала Ватутіна, 2-а у Дніпровському районі
м. Києва".
(ПР-6025 від 13.11.2014)

Проектом рішення передбачено: Поновити на 15 років договір оренди
земельної ділянки від 22.04.2004 №66-6-00146 (із змінами) площею 0,1124 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення приватному
підприємству фірмі "ВОЛНА" договору оренду земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу
на просп.Генерала Ватутіна, 2-а у Дніпровському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Меліхова Т.І. та Непоп В.І. участі в
голосуванні не брали.
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3.3.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18955
Проект рішення "Про поновлення громадській
організації "Фонд інвалідів Чорнобиля" Деснянського
району м. Києва договору оренди земельної ділянки
для будівництва та подальшої експлуатації тимчасової
автомобільної стоянки на вул. Милославській, 17-23 у
Деснянському районі м. Києва".
(ПР-5961 від 06.11.2014)

Проект рішення паралельно опрацьовується в ПК з
питань транспорту та зв ’язку.
Проектом ріш ення передбачено: Поновити на 7 років договір оренди
земельної ділянки від 03.02.2003 № 62-6-00052 площею 2,2961 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення громадській
організації "Фонд інвалідів Чорнобиля" Деснянського району м. Києва
договору оренди земельної ділянки для будівництва та подальшої
експлуатації тимчасової автомобільної стоянки на вул. Милославській, 1723 у Деснянському районі м. Києва" за умови уточнення цільового
призначення земельної ділянки, а саме: «для експлуатації та
обслуговування тимчасової автомобільної стоянки».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Киїеради Меліхова Т.І. та Непоп Б.І. участі в
голосуванні не брали.
3.3.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20904
Проект рішення "Про поновлення приватному
акціонерному товариству "ОМЕГА-5" договору
оренди земельної ділянки від 30.08.2002 №78-6-00058
для експлуатації та обслуговування двох кіосків по
продажу товарів загального вжитку та літнього
майданчика з тентовим накриттям на вул. Героїв
Дніпра, 43 в Оболонському районі м. Києва та
внесення змін до нього".
(ПР-5465 від 06.08.2014)

П роектом ріш ення передбачено: Поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 30.08.2002 №78-6-00058 площею 0,0110 га;
внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 30.08.2002 №78-600058, а саме:
- слова «Закрите акціонерне товариство «Омега-5» замінити словами
«Приватне акціонерне товариство «ОМЕГА-5».
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Безпалий О.І., Михайленко В.О.

УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення "Про поновлення приватному
акціонерному товариству "ОМЕГА-5" договору оренди земельної ділянки
від 30.08.2002 №78-6-00058 для експлуатації та обслуговування двох
кіосків по продажу товарів загального вжитку та літнього майданчика з
тентовим накриттям на вул. Героїв Дніпра, 43 в Оболонському районі
м. Києва та внесення змін до нього" у з в ’язку з тим, що земельна
ділянка використовується не за цільовим призначенням, а саме: під
кафе.
2.
Враховуючи вищевикладене доручити депутату Київради
Михайленку В.О. підготувати альтернативний проект рішення про
відмову у поновленні приватному акціонерному товариству "ОМЕГА5" договору оренди земельної ділянки від 30.08.2002 №78-6-00058 для
експлуатації та обслуговування двох кіосків по продажу товарів
загального вжитку та літнього майданчика з тентовим накриттям
на вул. Героїв Дніпра, 43 в Оболонському районі м. Києва
та
передбачити по тексту проекту рішення пункт про надання статусу
скверу зазначеній земельній ділянці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Меліхова Т.І. та Непоп В.І. участі в
голосуванні не брали.
3.3.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21180
Проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю "Авва-сервіс" договору
оренди
земельної
ділянки
для
будівництва,
експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки
на вул. Північній, 1 в Оболонському районі
м. Києва".
(ПР-5981 від 10.11.2014)

Проектом рішення передбачено: Поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 24.03.2008 №78-6-00523 площею 1,2214 га у тому числі в
межах червоних ліній площею 0,3503 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Дворніков В.М.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю "Авва-сервіс" договору оренди земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування відкритої
автостоянки на вул. Північній, 1 в Оболонському районі м. Києва" за
умови уточнення цільового призначення земельної ділянки, а саме:
«для експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Меліхова Т.І. та Непоп В.І. участі в
голосуванні не брали.
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3.3.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19765
Проект рішення "Про поновлення публічному
акціонерному товариству "Г алантерея" договору
оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування будівлі бази і павільйону на
вул. Куренівській, 27 в Оболонському районі м. Києва
та внесення змін до нього".
(ПР-5948 від 04.11.2014)

П роектом ріш ення передбачено: Поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 18.12.2014 №78-6-00035 площею 1,8073 га.
внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 18.12.2014 №78-600035, а саме:
- слова «Відкрите акціонерне товариство "Галантерея" замінити словами
«Публічне акціонерне товариство "Галантерея".
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення публічному
акціонерному товариству "Галантерея" договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі бази і павільйону на
вул. Куренівській, 27 в Оболонському районі м. Києва та внесення змін
до нього".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Мелгхова Т.І. та Непоп В.І. участі в
голосуванні не брали,
3.3.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21080
Проект
рішення
"Про
поновлення
приватному
акціонерному товариству "УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ"
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування
адміністративного
будинку
на
вул. Архітектора Городецького, 11-в у Печерському
районі м.Києва та внесення змін до нього".
(ПР-5945 від 04.11.2014)

П роектом ріш ення передбачено: Поновити на 10 років договір оренди
земельних ділянок від 24.07.04 №82-6-00201 площею 0,0821 га;
внести зміни до договору оренди земельних ділянок від 24.07.04 №82-6-00201,
а саме:
сл о в а "від к р и те ак ц іон ерн е то вар и ство "УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ"
зам ін и ти
сл о ва м и
"при ватн е
ак ц іо н ер н е
товари ство
"УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" у в ід п о в ід н и х відм ін ках.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення приватному
акціонерному товариству "УКРСТАЛЬКОНСТРУКЩЯ" договору оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративного
будинку на вул. Архітектора Городецького, 11-в у Печерському районі
м.Києвата внесення змін до нього".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Меліхова Т.І. та Міщенко О.Г. участі е
голосуванні не брали,
3.3.10. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20777
Проект рішення "Про поновлення фізичній особі
підприємцю Парасюк Ользі Валеріївні доровору
оренди
земельної ділянки
для
реконструкції
громадської вбиральні з збереженням функції та з
надбудовою об’єкта громадського харчування на
вул. Вишгородській, 49-а у Подільському районі
м.Києва".
(ПР-5404 від 05.08.2014)

Проектом рішення передбачено: Поновити на 1 рік договір оренди земельної
ділянки № 85-6-00521 від 18.09.2012 площею 0,049 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Єскіна О.О., Кочерга O.A., Олексієнко І.С.,
Марченко В.П., Турець В.В., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про поновлення
фізичній особі підприємцю Парасюк Ользі Валеріївні доровору оренди
земельної ділянки для реконструкції громадської вбиральні з
збереженням функції та з надбудовою об’єкта громадського
харчування на вул. Вишгородській, 49-а у Подільському районі
м.Києва".
2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно
діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального
плану міста Києва до 2025року.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання
відповідного протоколу засідання вищезазначеної робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Меліхова Т.І. та Міщенко О.Г. участі в
голосуванні не брали.
3.3.11. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19076
Проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою
відповідальністю
фірмі
"РЕГІНА"
договору оренди земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування існуючих торговельних павільйонів
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на вул. Академіка Булаховського у Святошинському
районі м. Києва".
(ПР-5399 від 04.08.2014)

Проектом рішення передбачено: Поновити на 3 роки договір оренди
земельної ділянки № 75-6-00423 від 08.10.2008 площею 0,0464 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю фірмі "РЕГІНА" договору
оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування існуючих
торговельних павільйонів на вул. Академіка Булаховського у
Святошинському районі м. Києва".
2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно
діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального
плану міста Києва до 2025року.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання
відповідного протоколу засідання вищезазначеноїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Киїеради Меліхова Т.І. та Міщенко О.Г. участі е
голосуванні не брали.

3.3.12. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20785
Проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче
підприємство "ЕВКЛАЗ" договору оренди земельної
ділянки
для
обслуговування
та експлуатації
адміністративно-побутового,
виробничого
та
складських приміщень на вул. Сім'ї Сосніних, 13-А у
Святошинському районі м. Києва".
(ПР-5585 від 19.08.2014)

П роектом ріш ення передбачено: Поновити на 15 років договір оренди
земельної ділянки №75-5-00026 від 14.07.1998 площею 0,0343 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою
відповідальністю
"Науково-виробниче підприємство
"ЕВКЛАЗ" договору оренди земельної ділянки для обслуговування та
експлуатації адміністративно-побутового, виробничого та складських
приміщень на вул. Сім'ї Сосніних, 13-А у Святошинському районі
м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Киїеради Меліхова Т.І. та Міщенко О.Г. участі в
голосуванні не брали.
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3.3.13. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21260
Проект рішення "Про поновлення ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВОВИРОБНИЧІЙ ФІРМІ "ТАЛЕР" договору оренди
земельної ділянки для будівництва та обслуговування
торгово-розважального комплексу, офісного центру та
об’єктів
житлово-громадської
забудови
на
вул. Берковецькій, 6 у Святошинському районі
м. Києва".
(ПР-6222 від 04.12.2014)

Проектом рішення передбачено: Поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 27.01.2009 №040986300002 площею 9,4759 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Олексієнко І.С., Семененко O.A., Кустова В.В.,
Непоп В.І., Михайленко В.О., Поліщук О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення ТОВАРИСТВУ
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧІЙ
ФІРМІ "ТАЛЕР" договору оренди земельної ділянки для будівництва та
обслуговування торгово-розважального комплексу, офісного центру та
об’єктів житлово-громадської забудови на вул. Берковецькій, 6 у
Святошинському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

Депутати Киїеради та Найдьонов О.В. участі в голосуванні не
брали,
3.3.14. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21259
Проект рішення "Про поновлення публічному
акціонерному товариству
"Агрофірма "Теплиці
України" договору оренди земельних ділянок для
будівництва
та
обслуговування
торговорозважального комплексу, офісного центру та об’єктів
житлово-громадської забудови на вул. Берковецькій, 6
у Святошинському районі м. Києва та внесення змін
до нього".
(ПР-6223 від 04.12.2014)

Проектом рішення передбачено: Поновити на 5 років договір оренди
земельних ділянок від 21.08.2008 № 75-6-00415 (кадастровий номер
8000000000:75:489:0013
площею
3,2926
га
та
(кадастровий
номер
8000000000:75:489:0018) площею 4,6604 га;
внести зміни до договору оренди земельних ділянок від 21.08.2008 №75-600415, а саме: слова "відкрите акціонерне товариство" замінити словами
"піблічне акціонерне товариство" у відповідних відмінках.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Агєєва В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення публічному
акціонерному товариству "Агрофірма "Теплиці України" договору оренди
земельних ділянок для будівництва та обслуговування торговорозважального комплексу, офісного центру та об’єктів житловогромадської забудови на вул. Берковецькій, 6 у Святошинському районі
м. Києва та внесення змін до нього".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради
Меліхова
Т.І.,
Левада
Найдьонов О.В. участі в голосуванні не брали.

3.3.15. СЛУХАЛИ:

С.Я.

та

Кадастрова справа А-20946
Проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою
відповідальністю
"АЛЬЯНСЕКОПРОЕКТ" договору оренди земельної ділянки для
будівництва торговельно-офісного комплексу з
паркінгом на місці котлованів над конструкцією
стаціонарного комплексу станції метрополітену
"Житомирська"
та
прилеглій
території
у
Святошинському районі м. Києва".
(ПР-6211 від 03.12.2014)

Проектом рішення передбачено: Поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 28.09.2009 № 75-6-00473 (кадастровий номер
8000000000:75:171:0035) площею 0,1802 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Олексієнко І.С., Поліщук О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНС-ЕКОПРОЕКТ" договору оренди
земельної ділянки для будівництва торговельно-офісного комплексу з
паркінгом на місці котлованів над конструкцією стаціонарного комплексу
станції метрополітену "Житомирська" та прилеглій території у
Святошинському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

Депутати Київради Левада С.Я. та Найдьонов О.В.
голосуванні не брали.

3.3.16. СЛУХАЛИ:

участі в

Кадастрова справа А-20905
Проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю "РОСТ-М" договору

оренди земельної ділянки для будівництва та
експлуатації майстерні з адміністративно-побутовим
приміщенням
на
вул.
Волинській,
66-а
у
Солом'янському районі м. Києва".
(ПР-5632 від 26.08.2014)

Проектом рішення передбачено: Поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 06.10.2003 №72-6-00105 площею 0,1618 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю "РОСТ-М" договору оренди земельної
ділянки для будівництва та експлуатації майстерні з адміністративнопобутовим приміщенням на вул. Волинській, 66-а у Солом'янському
районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Левада С.Я. та Найдьонов О.В.
голосуванні не брали»
3.3.17. СЛУХАЛИ:

участі в

Кадастрова справа А-20982
Проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою
відповідальністю
"АЛЕКСА
ЛТД"
договору оренди земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування виробничих будівель та споруд на
вул. Льва Толстого, 63-а у Солом’янському районі
м.Києва".
(ПР-5775 від 02.10.2014)

Проектом ріш ення передбачено: Поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 30.01.2004 №72-6-00135 площею 0,3648 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю "АЛЕКСА ЛТД" договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування виробничих будівель та
споруд на вул. Льва Толстого, 63-а у Солом’янському районі м.Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Левада С.Я. та Найдьонов О.В.
голосуванні не брали.
3.3.18. СЛУХАЛИ:

участі в

Кадастрова справа А-20586
Проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю "Еф Ай Ем Ріелті"
договору оренди земельної ділянки для експлуатації
та
обслуговування
адміністративно-виробничого

корпусу на вул. Лінійній, 17 (літ.А) у Солом’янському
районі м. Києва".
(ПР-5487 від 08.08.2014)

Проектом рішення передбачено: Поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 25.04.2008 №72-6-00511 площею 0,4044 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю "Еф Ай Ем Ріелті" договору оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративновиробничого корпусу на вул. Лінійній, 17 (літ.А) у Солом’янському
районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Левада С.Я. та Найдьонов О.В. участі в
голосуванні не брали,
3.3.19. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21165
Проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою
відповідальністю
"НЕКСУС-ПРО"
договору
оренди
земельної
ділянки
для
обслуговування та експлуатації торгово-офісного
центру на вул. Виборзькій, 92 у Солом’янському
районі м.Києва та внесення змін до нього".
(ПР-5842 від 14.10.2014)

Проектом рішення передбачено: Поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 24.11.2008 №72-6-00547 площею 0,5901 га;
внести зміни до договіру оренди земельної ділянки від 24.11.2008 №72-600547, а саме:
цільове призначення викласти в такій редакції «для обслуговування та
експлуатації торгово-офісного центру».
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою
відповідальністю
"НЕКСУС-ПРО"
договору оренди
земельної ділянки для обслуговування та експлуатації торгово-офісного
центру на вул. Виборзькій, 92 у Солом’янському районі м.Києва та
внесення змін до нього".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Левада С.Я. та Найдьонов О.В.
голосуванні не брали.

участі в
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3.4. Розгляд кадастрових справ (внесення змін):
3.4.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справаА-20935
Проект рішення "Про внесення змін у додаток до
рішення Київської міської ради від 14.10.2010
№151/4963 "Про приватизацію земельних ділянок для
будівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд у Деснянському районі
м. Києва".
(ПР-6032 від 13.11.2014)

Проектом рішення передбачено: Внести змін у додаток до рішення Київської
міської ради від 14.10.2010 №151/4963, а саме:
- назву другої графи викласти в такій редакції: Кадастровий номер
земельних ділянок;
- у другій графі першої позиції цифри «62:054:028» замінити цифрами
«8000000000:62:054:0028»;
- у п ’ятій графі першої позиції слова «Пухлякова Валентина Василівна»
замінити словами «Сітчихіна Світлана Володимирівна»;
- сьому графу першої позиції викласти в такій редакції:
1/2від 0,0594;
1/2 від 0,0594
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про внесення змін у додаток до
рішення Київської міської ради від 14.10.2010 №151/4963 "Про
приватизацію земельних ділянок для будівництва та обслуговування
житлових будинків, господарських будівель і споруд у Деснянському
районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 1 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати
Київради Дворніков В.М. Левада
Найдьонов О.В. участі в голосуванні не брали.
3.4.2.СЛУХАЛИ:

С.Я.

та

Кадастрова справа А-21019
Проект рішення "Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 05.04.2012 №448/7785 "Про
приватизацію земельної ділянки громадянина Хромик
Володимира Миколайовича,
члена
садівницького
товариства "Дніпровське-1" для ведення садівництва на
вул. 4-й Садовій, діл. 61 в Оболонському районі
м. Києва".
(ПР-6031 від 13.11.2014)

Проектом рішення передбачено: Внести зміни до рішення Київської міської
ради від 05.04.2012 №448/7785, а саме:
- в пункті 1 цифри «0,07» замінити цифрами «0,0511»
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Внести зміни у додаток до рішення Київської міської ради від 05.04.2012
№448/7785, а саме:
- цифри «0,07» замінити цифрами «0,0511»;
- слова «код земельної ділянки» замінити словами «кадастровий номер
земельної ділянки»;
- цифри «78200061» замінити цифрами «8000000000:78:200:0061».
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 05.04.2012 №448/7785 "Про приватизацію
земельної ділянки громадянина Хромик Володимира Миколайовича,
члена садівницького товариства "Дніпровське-1" для ведення садівництва
на вул. 4-й Садовій, діл. 61 в Оболонському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 1 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Киїеради Дворніков В.М. Левада
Найдьонов О.В. участі в голосуванні не брали.

3.4.3 .СЛУХАЛИ:

С.Я.

та

Кадастрова справа А-20571
Проект рішення "Про внесення
змін до рішення
Київської міської ради від 01.11.2012 № 334/8618 "Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки публічному
акціонерному
товариству
"Завод
"Маяк"
на
просп. Московському, 8 в Оболонському районі м. Києва
для реконструкції та обслуговування адміністративних
та виробничих будівель і споруд".
(ПР-5420 від 06.08.2014)

Проектом рішення передбачено: внести зміни до рішення Київської міської
ради від 01.11.2012 № 334/8618, а саме:
- в преамбулі рішення цифри «124» виключити, після слів «Земельного
кодексу України», додати слова «Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності»;
- після слів та цифр «площею 8,54 га» додати слова «(земельна ділянка
державної власності»;
- слова та цифри «довгострокову оренду на 10 років» замінити словами
«постійне користування»;
- пункт 2 рішення виключити у зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 2.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 01.11.2012 № 334/8618 "Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
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публічному акціонерному товариству "Завод "Маяк" на просп.
Московському, 8 в Оболонському районі м. Києва для реконструкції та
обслуговування адміністративних та виробничих будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 1 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Дворніков В.М. Левада
Найдьонов О.В. участі в голосуванні не брали.

3.4.4.СЛУХАЛИ:

С.Я.

та

Кадастрова справа А-20540
Проект рішення "Про внесення змін до пункту 32
рішення Київської міської ради від 26.06.2003 №549/709
"Про надання і вилучення земельних ділянок та
припинення права користування землею".
(ПР-5509 від 13.08.2014)

Проектом ріш ення передбачено: внести зміни до пункту 32 рішення Київської
міської ради від 26.06.2003 №549/709, а саме:
- слово «передати» замінити словом «надати»;
- слова та цифри «довгострокова оренда на 25 років» замінити словами
«постійне користування».
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
Голосували: Підтримати проект рішення "Про внесення змін до пункту 32
рішення Київської міської ради від 26.06.2003 №549/709 "Про надання і
вилучення земельних ділянок та припинення права користування
землею".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6 (Безпалий О.І., Кустова В.В., Лапшов О.В.,
Міщенко О.Г., Непоп В.І., Семененко O.A.),
«проти» - немає,
«утрималось» - 5 (Турець В.В., Прокопів В.В., Гордон Д.І.,
Михайленко В.О., Меліхова Т.І.).

Депутати Київради Дворніков В.М. Левада
Найдьонов О.В. участі в голосуванні не брали.

С.Я.

та

(рішення не прийнят о у з в ’я зк у з недост ат ньою кількіст ю голосів).

3.5. Розгляд кадастрових справ (громадяни):
3.5.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-14352
Проект рішення "Про передачу громадянці Куст Тетяні
Вікторівні у власність земельної ділянки для будівництва
і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Кримській, 12-а у
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Голосіївському районі м. Києва".
(ПР-6036 від 13.11.2014)
Зем ельна д іл я н к а п л о щ ею ОД000 га - у п ри ватн у власн ість.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І., Семененко O.A.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянці Куст
Тетяні Вікторівні у власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Кримській, 12-а у Голосіївському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Левада С.Я. участі в голосуванні не брав.
3.5.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20914
Проект рішення "Про зміну цільового призначення та
виду використання земельних ділянок громадянам
Ярошенку Руслану Федоровичу, Ярошенку Юрію
Федоровичу для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на 21-му км
Столичного шосе, (урочище Конча-Заспа діл. 22) у
Голосіївському районі м. Києва".
(ПР-5986 від 10.11.2014)

Земельна ділянка площами 0,4068 га/0,0308 га - власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про зміну цільового
призначення та виду використання земельних ділянок громадянам
Ярошенку Руслану Федоровичу, Ярошенку Юрію Федоровичу для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на 21-му км Столичного шосе, (урочище Конча-Заспа діл. 22) у
Голосіївському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Семененко O.A., Меліхова Т.І.).

Депутат Київради Левада С.Я. участі в голосуванні не брав.

3.5.3.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19370
Проект рішення "Про передачу громадянину Мосієнку
Василю Васильовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Цимбалів Яр, 35-а у Голосіївському районі
м. Києва".
(ПР-5998 від 10.11.2014)

Зем ельна д іл я н к а п л о щ ею 0,0938 г а - у п р и в атн у власн ість.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянину
Мосієнку Василю Васильовичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Цимбалів Яр, 35-а у Голосіївському районі
м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Левада С.Я. участі в голосуванні не брав.
3.5.4.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-14536
Проект рішення "Про передачу громадянці Куріненко
Галині Дементіївні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Цілинній, 17-а у Голосіївському районі м. Києва".
(ПР-6081 від 20.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,0997 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянці
Куріненко Галині Дементіївні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Цілинній, 17-а у Голосіївському
районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Левада С.Я. участі в голосуванні не брав.

3.5.5. СЛУХА ЛИ:

Кадастрова справа А-11832
Проект рішення "Про передачу громадянину Яровому
Андрію Миколайовичу у власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на Столичному шосе,
28-к у Голосіївському районі м. Києва".
(ПР-6078 від 20.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,1 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
Голосували: Підтримати проект ріш ення "Про передачу громадянину
Яровому Андрію Миколайовичу у власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
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будівель і споруд на Столичному шосе, 28-к у Голосіївському районі
м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10 (Прокопів В.В., Дворніков В.М., Гордон Д.І.,
Безпалий О.І., Кустова В.В., Лапшов О.В.,
Міщенко О.Г., Найдьонов О.В., Непоп В.І.,
Турець В.В.)
«проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Меліхова Т.І., Семененко O.A.).

Депутати Київради Левада С.Я. та Михайленко В.О. участі в
голосуванні не брали.
(рішення не прийнят о у з в ’я зк у з недост ат ньою кількіст ю голосів).

3.5.6.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-10640
Проект рішення "Про передачу громадянці Чепурко
Ганні Кузьмівні у приватну вланість земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Джерельній, 5-а
у Дарницькому районі м. Києва".
(ПР-6023 від 12.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,0591 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянці
Чепурко Ганні Кузьмівні у приватну вланість земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Джерельній, 5-а у Дарницькому районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Левада С.Я. участі в голосуванні не брав.

3.5.7.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-14631
Проект
рішення
"Про
передачу
громадянину
Поживотьку Олексію Миколайовичу, члену садового
товариства "Південне" Дарницького району м. Києва
земельної ділянки для ведення колективного садівництва
на вул. Садовій, 64, діл. 214 у Дарницькому районі
м. Києва".
(ПР-6224 від 04.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,0628 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянину
Поживотьку Олексію Миколайовичу, члену садового товариства
"Південне" Дарницького району м. Києва земельної ділянки для ведення
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колективного садівництва на вул. Садовій, 64, діл. 214 у Дарницькому
районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Левада С.Я. участі в голосуванні не брав.

3.5.8.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-9218
Проект рішення "Про передачу громадянці Фастовець
Марії Іванівні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Лєрмонтова, 6-г
у Дарницькому районі м. Києва".
(ПР-6086 від 20.11.2014)

Земельна ділянка площею га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення "Про передачу громадянці
Фастовець Марії Іванівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Лєрмонтова, 6-г у Дарницькому районі
м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Левада С.Я. участі в голосуванні не брав.

3.5.9.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-13453
Проект рішення "Про передачу громадянину Калініченку
Роману Васильовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Шевченка, 15-6 у Дарницькому районі м. Києва".
(ПР-6069 від 20.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянину
Калініченку Роману Васильовичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Шевченка, 15-6 у Дарницькому районі
м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Левада С.Я. участі в голосуванні не брав.
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3.5.10.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа № 3874
Проект рішення "Про передачу громадянину Чекану
Олександру Михайловичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і соруд на
вул. Івана Дяченка, 8-а у Дарницькому районі м. Києва".
(ПР-6070 від 20.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,0923 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення "Про передачу громадянину
Чекану Олександру Михайловичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і соруд на вул. Івана Дяченка, 8-а у Дарницькому районі
м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Левада С.Я. участі в голосуванні не брав.
3.5.11.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-13455
Проект рішення "Про передачу громадянину Прохоренку
Денису Анатолійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Шевченка, 15-в у Дарницькому районі м. Києва".
(ПР-6068 від 20.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення "Про передачу громадянину
Прохоренку Денису Анатолійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва І обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 15-в у Дарницькому
районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Левада С.Я. участі в голосуванні не брав.

3.5.12.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-13457
Проект рішення "Про передачу громадянину Прохоренку
Євгену Анатолійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового
будинку,
господарських
будівельі
споруд
на
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вул. Шевченка, 15-г у Дарницькому районі м. Києва".
(ПР-6079 від 20.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянину
Прохоренку Євгену Анатолійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівельі споруд на вул. Шевченка, 15-г у Дарницькому
районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Левада С.Я. участі в голосуванні не брав.
3.5.13.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-7493
Проект рішення "Про передачу громадянину Прокоп’єву
Василю Порфирійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівельі споруд на пров. Івана
Франка, 6-к у Дарницькому районі м. Києва".
(ПР-6066 від 20Д1.2014)

Земельна ділянка площею 0,0983 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В., Семененко O.A.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту ріш ення "Про передачу
громадянину Прокоп’єву Василю Порфирійовичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівельі споруд на пров. Івана Франка, 6-к у
Дарницькому районі м. Києва".
2.
Створити робочу групу у складі депутатів Найдьонова О.В.,
Левади С.Я., Меліхової Т.І. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Найдьонова О.В.
3.
Повернутися до розгляду цього питання після надання
протоколу засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Левада С.Я. участі в голосуванні не брав.
3.5.14.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-9219
Проект рішення "Про передачу громадянину Фастовцю
Олексію Михайловичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Лєрмонтова, 6-в у Дарницькому районі м. Києва".
(ПР-6087 від 20.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,0877 га - у приватну власність.
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ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення "Про передачу громадянину
Фастовцю Олексію Михайловичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Лєрмонтова, 6-в у Дарницькому районі
м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Киівради Левада С.Я. участі в голосуванні не брав.
3.5.15.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-12203
Проект рішення "Про передачу громадянину Зубку
Артему Михайловичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового
будинку,
господарських
будівельі
споруд
на
вул. Лєрмонтова, 52-в у Дарницькому районі м. Києва".
(ПР-6071 від 20.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В., Поліщук О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянину
Зубку Артему Михайловичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівельі споруд на вул. Лєрмонтова, 52-в у Дарницькому районі
м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Киівради Левада С.Я. участі в голосуванні не брав.

3.5.16.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-12201
Проект рішення "Про передачу громадянину Зубку
Михайлу Михайловичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового
будинку,
господарських
будівельі
споруд
на
вул. Лєрмонтова, 52-г у Дарницькому районі м. Києва".
(ПР-6073 від 20.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянину
Зубку Михайлу Михайловичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
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будівельі споруд на вул. Лєрмонтова, 52-г у Дарницькому районі м.
Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Левада С.Я. участі в голосуванні не брав.

3.5.17.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-12535
Проект рішення "Про передачу громадянину Курилу
Олександру Івановичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Лєрмонтова, 6-6 у Дарницькому районі м. Києва".
(ПР-6091 від 20.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,0958 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В. Найдьонов O.A.
Голосували: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянину
Курилу Олександру Івановичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Лєрмонтова, 6-6 у Дарницькому районі
м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9 (Прокопів В.В., Дворніков В.М., Гордон Д.І.,
Кустова В.В., Лапшов О.В., Михайленко В.О.,
Міщенко О.Г., Непоп В.І., Турець В.В.,
«проти» - немає,
«утрималось» - 4 (Найдьонов О.В., Безпалий О.І.,
Меліхова Т.І., Семененко O.A.).

Депутат Київради Левада С.Я. участі в голосуванні не брав.
(рішення не прийнят о у з в ’я зк у з недост ат ньою кількіст ю голосів).

3.5.18.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-13456
Проект рішення "Про передачу громадянину Прохоренку
Ігорю Анатолійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
соруд
на
вул. Шевченка, 26-6, у Дарницькому районі м. Києва".
(ПР-6067 від 20.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,0780 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянину
Прохоренку Ігорю Анатолійовичу
у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
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господарських будівель і соруд на вул. Шевченка, 26-6, у Дарницькому
районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» —немає.

Депутат Київради Левада С.Я. участі в голосуванні не брав.

3.5.19.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-9090
Проект
рішення
"Про
передачу
громадянину
Гаврюшенку Володимиру Олександровичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Автотранспортній, 2-д у
Дарницькому районі м. Києва".
(ПР-6102 від 24.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,100 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В., Семененко O.A.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення "Про передачу громадянину
Гаврюшенку Володимиру Олександровичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Автотранспортній, 2-д у
Дарницькому районі м. Києва".
2. Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА) зарезервувати цю земельну
ділянку для оформлення її учаснику АТО або сім ’ї загиблого учасника
АТО.
3. Доручити управлінню забезпечення діяльності постійної
комісії Київради з питань містобудування, архітектури та
землекористування підготувати альтернативний проект рішення
про відмову у передачі громадянину Гаврюшенку Володимиру
Олександровичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Автотранспортній, 2-д у Дарницькому районі
м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Левада С.Я. участі в голосуванні не брав.
3.5.20.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-11609
Проект
рішення
"Про
передачу
громадянину
Терлецькому Євгенію Юрійовичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд у 5-му
пров. Лєрмонтова, 7 у Дарницькому районі м. Києва".
(ПР-6012 від 12.11.2014)
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Земельна ділянка площею 0,0951 га —у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Найдьонов О.В., Дворніков В.М.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення "Про передачу громадянину
Терлецькому Євгенію Юрійовичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд у 5-му пров. Лєрмонтова, 7 у Дарницькому районі
м. Києва".
2.
Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА) зарезервувати цю земельну
ділянку для оформлення її учаснику АТО або сім ’ї загиблого учасника
АТО.
3.
Доручити управлінню забезпечення діяльності постійної комісії
Київради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування підготувати альтернативний проект рішення
про відмову у передачі громадянину Терлецькому Євгенію Юрійовичу у
приватну
власність земельної ділянки
для
будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у 5-му
пров. Лєрмонтова, 7у Дарницькому районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Левада С.Я. та Прокопів В.В. участі в
голосуванні не брали.

3.5.21.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-10834
Проект рішення "Про передачу громадянці Золотухіній
Ользі Миколаївні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Островського, 7-а у Дарницькому районі м. Києва".
(ПР-6019 від 12.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,0423 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Дворніков В.М., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянці
Золотухіній Ользі Миколаївні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Островського, 7-а у Дарницькому районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Левада С.Я. та Прокопів В.В. участі в
голосуванні не брали.
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3.5.22.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19144
Проект рішення "Про передачу громадянці Кросі Олегу
Михайловичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Толстого, 2-6 у
Деснянському районі м. Києва".
(ПР-6022 від 12.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,0972 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Дворніков В.М.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про передачу громадянці
Кросі Олегу Михайловичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Толстого, 2-6 у Деснянському районі м. Києва".
2. Створити робочу групу у складі депутатів Найдьонова О.В.,
Левади С.Я., Меліхової Т.І. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Найдьонова О.В.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання
протоколу засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Киівради Левада С.Я. та Прокопів В. В. участі в
голосуванні не брали.

3.5.23.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-2697
Проект рішення "Про передачу громадянці Скидан
Валентині Василівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і соруд на вул. Леніна,
106-а у Деснянському районі м. Києва".
(ПР-6080 від 20.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,0705 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Дворніков В.М.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянці
Скидан Валентині Василівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
соруд на вул. Леніна, 106-а у Деснянському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Левада С.Я. та Прокопів В.В. участі в
голосуванні не брали.
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3.5.24.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-17832
Проект рішення "Про передачу громадянину Яковцю
Івану Олександровичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Радистів, 22-а у Деснянському районі м. Києва".
(ПР-6101 від 24.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,0828 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Дворніков В.М., Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення "Про передачу громадянину
Яковцю Івану Олександровичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Радистів, 22-а у Деснянському районі
м. Києва" у з в ’язку з тим, що зазначена земельна ділянка фактично є
залісненою територією.
2.
Рекомендувати
Департаменту
земельних
ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) зарезервувати цю
земельну ділянку для оформлення її учаснику АТО або сім ’ї загиблого
учасника АТО
3. Доручити управлінню забезпечення діяльності постійної
комісії Київради з питань містобудування, архітектури та
землекористування підготувати альтернативний проект рішення
про відмову у передачі громадянину Яковцю Івану Олександровичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Радистів, 22-а у Деснянському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

3.5.25.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-13329
Проект рішення "Про передачу громадянину Ярошенку
В ’ячеславу Васильовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Толстого, 1-т у Деснянському районі м. Києва".
(ПР-6076 від 20.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,0451 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Дворніков В.М.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення "Про передачу громадянину
Ярошенку В ’ячеславу Васильовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,
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господарських будівель і споруд на вул. Толстого, 1-т у Деснянському
районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

3.5.26.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-Х5999
Проект
рішення
"Про
передачу
громадянину
Максименку Євгенію Вікторовичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Кірова, 39-а у Деснянському районі м. Києва".
(ПР-6075 від 20.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянину
Максименку Євгенію Вікторовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Кірова, 39-а у Деснянському
районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» —немає.

3.5.27 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-17879
Проект рішення "Про передачу громадянці Андрущенко
Марії Юріївні у власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Микешина, 6 у
Дніпровському районі м. Києва".
(ПР-6017 від 12.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,0673 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект ріш ення "Про передачу громадянці
Андрущенко Марії Юріївні у власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Микешина, 6 у Дніпровському районі м. Києва".
2.
Рекомендувати
Департаменту
земельних
ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) зарезервувати цю
земельну ділянку для оформлення її учаснику АТО або сім ’ї загиблого
учасника АТО.
3. Доручити управлінню забезпечення діяльності постійної
комісії Київради з питань містобудування, архітектури та
землекористування підготувати альтернативний проект рішення
про відмову у передачі громадянці Андрущенко М арії Ю ріївні у
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування
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житлового будинку, господарських будівель і споруд на
Микешина, 6 у Дніпровському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

3.5.28.СЛУХАЛИ:

вул.

Кадастрова справа А-6329
Проект рішення "Про передачу громадянці Костюк
Вікторії Дмитрівні, члену садівничого товариству
"Флора", у приватну власність земельної ділянки для
ведення
колективного
садівництва
у
пров.
Виноградному, 15 у Подільському районі м. Києва".
(ПР-6219 від 04.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,0378 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянці
Костюк Вікторії Дмитрівні, члену садівничого товариству "Флора", у
приватну власність земельної ділянки для ведення колективного
садівництва у пров. Виноградному, 15 у Подільському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

3.5.29.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-15616
Проект рішення "Про зміну цільового призначення
земельної ділянки громадянину Сав’яку Олексію
Вікторовичу для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул.
Садовій, ; 16, діл.
27
(с/т
"Дніпро") у
Святошинському районі м.Києва".
(ПР-5794 від 06.10.2014)

Земельна ділянка площею 0,0620 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект
рішення "Про
зміну цільового
призначення
земельної ділянки громадянину
Сав’яку
Олексію
Вікторовичу
для будівництва та обслуговування жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Садовій, 16, діл. 27 (с/т "Дніпро")
у Святошинському районі м.Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

3.5.30.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-10576
Проект рішення "Про передачу громадянці Вінклер
Тетяні Борисівні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Робітничій, 9-а у
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Солом'янському районі м. Києва".
(ПР-6018 від 12.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,0396 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення "Про передачу громадянці
Вінклер Тетяні Борисівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Робітничій, 9-а у Солом'янському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

3.5.31.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21238
Проект рішення "Про передачу громадянину Троценку
Валентину Івановичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва, експлуатаіцї та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Московській, 35-в у Солом’янському районі
м. Києва".
(ПР-6108 від 24.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,0876 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянину
Троценку Валентину Івановичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва, експлуатаіцї та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Московській, 35-в у
Солом’янському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

3.5.32.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18759
Проект рішення "Про передачу громадянці Лошкорьовій
Світлані Миколаївні у приватну власність земельної
ділянки для ведення індивідуального садівництва на
вул. Магістральній, 16-а у Шевченківському районі
м. Києва".
(ПР-6088 від 20.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,02 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про передачу
громадянці Лошкорьовій Світлані Миколаївні у приватну власність
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земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва на
вул. Магістральній, 16-а у Шевченківському районі м. Києва".
2. Направити вищезазначений проект ріш ення разом з
матеріалами кадастрової справи А-18759 на розгляд постійної комісії
Київради з питань екологічної політики.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу
з протоколу засідання постійної комісії Київради з питань екологічної
політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» —немає.

3.6. Розгляд кадастрових справ (продаж/аукціони):
3.6.1. СЛУХА ЛИ:
Г
І

Кадастрова справа Є-1252
Проект рішення "Про визначення переліку земельних
ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або
права оренди на них) на земельних торгах".
(ПР-6217 від 03.12.2014)

(проект рішення з додатком до нього на 5-ти арк.)
Проектом рішення передбачено: 1. Визнати таким, що втратило чинність
рішення Київської міської ради від 08.10.2009 №409/2479 «Про передачу
відкритому акціонерному товариству «Трест Київспецбуд» земельної ділянки
для будівництва, обслуговування та експлуатації складу і майстерень на
Богуславському узвозі, 4 у Подільському районі м. Києва».
2. Визначити перелік земельних ділянок, для опрацювання можливості
продажу їх (або права оренди на них) на земельних торгах, згідно з додатком
до цього рішення.

*

№
п/п

1

2

3

Додаток до рішення Київської міської ради
П ерелік земельних ділянок для опрацю вання можливості продажу їх
або права оренди на них на земельних торгах___________________
Місце розташування (адреса)
Запропоноване цільове призначення
Орієнтована
земельної ділянки
(функціональне використання)
площа земельної
ділянки, га
Голосіївський район
для будівництва, експлуатації та
просп. Науки, 37а
0,97
обслуговування житлово-офісного
комплексу з паркінгами
Дарницький район
для будівництва, експлуатації та
вул. Ревуцького, 19/1
0,33
обслуговування паркінгу з об’єктами
надання послуг автовласникам
для будівництва, експлуатації та
вул. Колекторна, 24/26
0,93
обслуговування адміністративно-офісної
будівлі

83
г ' -----

вул. Електротехнічна, 45-а

^5

просп. Володимира
Маяковського, 21-г
вул. Оноре де Бальзака (між
будинками №№12 та 14)

7

вул. Польова, 6

8

вул. Вікентія Беретті,4

9

Перетин вул. Теодора
Драйзера та
Електротехнічної
вул. Миколи Закревського,
33-а

1
10

11

вул. Азербайджанська, 13

12

вул. Михайла Майорова,6

13

вул.Старонаводницькій, 6-6

14

просп. Правди, 12

15

узвіз Богуславській,4

16

вул. Межигірська, 35-а

17

вул. Відпочинку, 25

18

вул. Гната Юри, 3-5

1

І

Деснянський район
для будівництва, експлуатації та
обслуговування виробничого комплексу 3
адміністративними будівлями
для будівництва, експлуатації та
обслуговування закладу торгівлі з
об’єктами соціальної інфраструктури
для будівництва, експлуатації та
обслуговування закладу громадського
харчування з благоустроєм прилеглої
території
для будівництва, експлуатації та
обслуговування об’єктів соціальнопобутового призначення
для будівництва, експлуатації та
обслуговування об’єкту соціальнопобутового обслуговування
для будівництва, експлуатації та
обслуговування торговельно-офісного
комплексу
для будівництва, експлуатації та
обслуговування спортивно-оздоровчого
комплексу
Дніпровський район
для розміщення тимчасової газозаправної
станції та об’єктів автосервісу (або інше,
без права капітальної забудови)
Оболонський район
для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлового будинку 3
підземним паркьінгом
Печерський район
для будівництва, експлуатації та
обслуговування об’єкту соціальнопобутового призначення
Подільський район
для будівництва, експлуатації та
обслуговування об’єкту соціальнопобутового призначення (медичний,
діагностичний центр)
для будівництва, експлуатації та
обслуговування виробничо-складської
бази
для будівництва, експлуатації та
обслуговування адміністративно-офісного
центру
Святошинський район
для будівництва, експлуатації та
обслуговування об’єкту громадського
призначення для обслуговування житлової
забудови
для влаштування, експлуатації та
обслуговування відкритої автостоянки з

3,25

0,12

0,19

1,07

0,36

0,26

0,36

0,26

0,49

0,19

0,20

0,33

0,07

0,23

0,10
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ґ—
"Т9

"

вул. Підлісна, 10

"2Г

вул. Литвиненко-Вольгемут,
4-6
вул. ЯкубаКоласа, 14-а

22

вул. Кадетський Г ай

23

вул. Механізаторів, 18

24

вул. Черкаська, 9-11

25

вул. Мельникова, 95

"20

>

надбудовою
для будівництва, експлуатації та
обслуговування об’єктів з надання послуг
автовласникам
для будівництва, експлуатації та
обслуговування спортивного комплексу
для будівництва, експлуатації та
обслуговування спортивного комплесу 3
об’єктами торговельно-офісного
призначення
Солом’янський район
для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлового комплексу 3
вбудованими приміщеннями та об’єктами
громадського обслуговування, торгівлі,
підземними та наземними паркінгами
для будівництва, обслуговування та
експлуатації житлового комплексу з
об’єктами спортивно-оздоровчого та
торгівельного призначення зі збереженням
існуючого стадіону та благоустроєм
території
Шевченківський район
для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлового комплексу 3
об’єктами соціально-побутового та
торгівельного призначення
для будівництва, експлуатації та
обслуговування багатофункціонального
торговельно-офісного комплексу

0,41

0,88
0,33

3,37

2,32

0,36

0,92

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про визначення переліку
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або права
оренди на них) на земельних торгах".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

3.6.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1242
Проект рішення "Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 26.02.2010 №44/3482 "Про
продаж земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні)
для будівництва та експлуатації автомийки на
вул. Крайній, земельна ділянка 1-в у Деснянському
районі м.Києва".
(ПР-6063 від 20.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,1993 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 26.02.2010 №44/3482 "Про продаж земельної
ділянки на земельних торгах (аукціоні) для будівництва та експлуатації
автомийки на вул. Крайній, земельна ділянка 1-в у Деснянському районі
м.Києва" за умови стартового розміру річної орендної плати 3% по
зазначеній земельній ділянці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

3.6.3.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20765
Проект рішення "Про визначення переліку земельних
ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або
права оренди на них) на земельних торгах".
(ПР-6048 від 19.11.2014)

(проект рішення з додатком до нього на 3-х арк.)
Проектом рішення передбачено: 1. Визнати таким, що втратили чинність
пункти 3-6 рішення Київської міської ради від 01.10.2007 №393/3227 «Про
передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Автомобільна компанія
«Сервісавтотрейдінг» земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування автомобільного терміналу зі складською інфраструктурою,
станцією технічного обслуговування та готельними комплексом між
вул. Якова Качури та вул. Миру у Святошинському районі м. Києва».
У зв’язку з цим, пункт 7 рішення вважати відповідно пунктом 3.

Додаток до рішення Київської міської ради
П ерелік земельних ділянок для опрацю вання можливості продажу їх

(І

№
п/п

Місце розташування (адреса)
земельної ділянки

Запропоноване цільове призначення
(функціональне використання)

і

Вулиця Миколи Трублаїні,
101 у Святошинському
районі м. Києва

для будівництва, експлуатації та
обслуговування автомобільного терміналу
зі складською інфраструктурою, станцією
технічного обслуговування

Орієнтована
площа земельної
ділянки, га
6,02

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Гордон Д.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення "Про визначення переліку
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або права
оренди на них) на земельних торгах".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
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3.7. Розгляд кадастрових справ (відмова в поновленні договорів оренди):
3.7.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20547
Проект рішення "Про відмову багатопрофільному
підприємству "Солідарність" у формі товариства з
обмеженою відповідальністю в поновленні договору
оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації
та обслуговування багатоповерхового паркінгу на
розподільчій смузі просп. Оболонського в Оболонському
районі м. Києва та визначення переліку земельних
ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або
права оренди на них) на земельних торгах".
(ПР-6064 від 20.11.2014)

Договір оренди земельної ділянки від 30.03.2007 № 78-6-00431 площею
0,1424 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І., Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про відмову багатопрофільному
підприємству "Солідарність" у формі товариства з обмеженою
відповідальністю в поновленні договору оренди земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування багатоповерхового паркінгу
на розподільчій смузі просп. Оболонського в Оболонському районі м.
Києва та визначення переліку земельних ділянок для опрацювання
можливості продажу їх (або права оренди на них) на земельних торгах".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

4. Повторний розгляд кадастрових справ:
4.1. Повторний розгляд кадастрових справ {передача/надання):
4.1.1 .СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-1588
Повторний розгляд проекту рішення "Про передачу
міжнародному
благодійному
фонду
"Родовід"
земельної ділянки для благоустрою зони відпочинку
(благоустрій набережної та влаштування причалу для
плавучих засобів) на вул. Микільсько-Слобідській, 7
у Дніпровському районі м.Києва".
(ПР-6061 від 19.11.2014)

На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
25.11.2014 питання було знято для додаткового
вивчення робочою групою.
(Витяг з протоколу №10 засідання постійної комісії
Київради з питань екологічної політики №08/288/03-10
від 02.12.2014 на 2-х арк.).
Земельна ділянка площею 0,1060 га - в оренду на 15 років.
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ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати пропозицію, викладену у витязі з протоколу №10
засідання постійної комісії Київради з питань екологічної політики
№08/288/03-10 від 02.12.2014.
2. Підтримати проект рішення "Про передачу міжнародному
благодійному фонду "Родовід" земельної ділянки для благоустрою зони
відпочинку (благоустрій набережної та влаштування причалу для
плавучих засобів) на вул. Микільсько-Слобідській, 7 у Дніпровському
районі м.Києва" за таких умов:
- забезпечення вільного доступу до урЬ у води;
- без права знесення зелених насаджень;
- без права встановлення паркану навколо т е р и т о р і ї щ о
відводиться;
- підписання охоронного договору на зелені насадження,
розташовані на земельній ділянці, що відводиться.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
4.1.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-3464
Повторний розгляд проекту рішення "Про передачу
Службі зовнішньої розвідки України земельної
ділянки для будівництва шістнадцятиповерхового
житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями
на вул.
Живописній,
12 у
Святошинському районі м.Києва".
(ПР-5284 від 28.07.2014)

На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
01.08.201 4 питання було знято для додаткового
вивчення робочою групою.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до
протоколу засідання робочої групи від 14.11.14 № 0 4/45 згідно з яким комісії рекомендовано погодити проект
рішення.
Земельна ділянка площею 0,3855 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І., Семененко O.A.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу Службі зовнішньої
розвідки
України
земельної
ділянки
для
будівництва
шістнадцятиповерхового
житлового
будинку
з
вбудованоприбудованими
приміщеннями
на
вул.
Живописній,
12
у
Святошинському районі м.Києва" за умови виключення з тексту
проекту ріш ення слово «шістнадцятиповерхового».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Меліхова Т.І., Семененко O.A.).
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4.2. Повторний розгляд кадастрових справ {внесення змін):
4.2.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20254
Повторний розгляд проекту рішеня "Про внесення
змін до рішення Київської міської ради від
12.07.2014 № 1149/1810 "Про передачу земельних
ділянок товариству з обмеженою відповідальністю
"Дніпровська
рив'єра"
для
будівництва
та
експлуатації головного сервісного селекційнотехнологічного центру по конярству та кінному
спорту
на
вул.
Павла
Дибенка,
9
та
вул. Богатирськый (біля озера Редькіне) в
Оболонському районі м.Києва" та поновлення
публічному
акціонерному
товариству
"Автотранспортне підприємство 13057" договору
оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування комплексу будівель і споруд на вул.
Бережанській, 15 в Оболонському районі м.Києва та
внесення до нього".
(ПР-5467 від 07.08.2014)

На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
30.09.2014
було ухвалено рішення - направити
матеріали справи с проектом рішення на доопрацювання
Виноситься на повторний розгляд відповідно до листа
ДЗР від 17.10.2014 №057025-11113 на 1-му арк.
П роектом ріш ення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 18.06.2002 №78-6-00054 (зі змінами) площею 4,0846 га;
внести зміни до договору оренди від 18.06.2002 №78-6-00054 (зі змінами), а
саме:
- слова «Відкрите акціонерне товариство» замінити словами «Публічне
акціонерне товариство»;
внести зміни до рішення Київської міської ради від 12.07.2007 №1149/1810
"Про передачу земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю
"Дніпровська рив'єра" для будівництва та експлуатації головного сервісного
селекційно-технологічного центру по конярству та кінному спорту на
вул. Павла Дибенка, 9 та вул. Богатирській (біля озера Редькіне) в
Оболонському районі м. Києва", а саме:
- пункт 6 викласти в наступній редакції «Визнати такими, що втратили
чинність абзаци 1, 2 пункту 16 рішення Київської міської ради від
24.05.2001 №327/1303 «Про надання і вилучення земельних ділянок».
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 12.07.2014 № 1149/1810 "Про передачу
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земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю
"Дніпровська рив'єра" для будівництва та експлуатації головного
сервісного селекційно-технологічного центру по конярству та кінному
спорту на вул. Павла Дибенка, 9 та вул. Богатирський (біля озера
Редькіне) в Оболонському районі м.Києва" та поновлення публічному
акціонерному товариству "Автотранспортне підприємство 13057"
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
комплексу будівель і споруд на вул. Бережанській, 15 в Оболонському
районі м.Києва та внесення до нього".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

4.3. Повторний розгляд кадастрових справ {поновлення договору
оренди):
4.3.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20799
Повторний розгляд проекту рішеня "Про поновлення
договору оренди земельної ділянки товариству з
обмеженою відповідальністю
"ЕЛ-ЛАДА" для
будівництва,
обслуговування
та
експлуатації
тимчасової відкритої автостоянки на просп. Петра
Григоренка у Дарницькому районі м. Києва".
(ПР-5617 від 20.08.2014)

Виноситься на повторний розгляд відповідно до
витягу з протоколу № 13 від 27.11.2014 засідання
постійної комісії Київради з питань транспорту та
зв ’я зку з пропозицією погодити ПР за умови
виключення слова «будівництва» з цільового
призначення земельної ділянки.
П роектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 08.11.2003 №63-6-00081 (зі змінами, внесеними
договором про зміни та поновлення договору оренди земельної ділянки від
10.08.2010 №63-6-00593) площею 0,8005 га в межах червоних ліній.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати пропозицію, викладену у витязі з протоколу № 13
від 27.11.2014 засідання постійної комісії Київради з питань транспорту
та зв’язку.
2. Підтримати проект рішення "Про поновлення договору оренди
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "ЕЛ
ЛАДА" для будівництва, обслуговування та експлуатації тимчасової
відкритої автостоянки на просп. Петра Григоренка у Дарницькому
районі м. Києва" за умови уточнення цільового призначення земельної
ділянки, а саме: «для обслуговування та експлуатації тимчасової
відкритої автостоянки».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
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4.3.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21182
Повторний розгляд проекту рішеня "Про поновлення
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТОРГОВИЙ
ДІМ
«ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ
КОНЦЕРН»
договору
оренди земельної ділянки для будівництва житлового
будинку з підземним паркінгом та нежитловими
приміщеннями на просп. Перемоги, 71-а у
Святошинському районі м.Києва".
(ПР-6044 від 19.11.2014)

На засіданні постійної комісії Киівради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
25.11.2014 питання було знято на постійно діючої
робочої групи по вивченню стану підготовки
Генерального плану міста Києва до 2025 року під
головуванням С. Левади.
П роектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 31.12.2004 №75-6-00160 площею 0,7195 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Левада С.Я., Шевчук A.C., Семененко O.A.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТОРГОВИЙ
ДІМ
«ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ КОНЦЕРН» договору оренди земельної
ділянки для будівництва житлового будинку з підземним паркінгом та
нежитловими
приміщеннями
на
просп.
Перемоги,
71-а
у
Святошинському районі м.Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - 1 (Меліхова Т.І.), «утрималось» - 1
(Семененко O.A.) .

4.4. Повторний розгляд кадастрових справ {продаж/аукціони):
4.4.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1233
Повторний розгляд проекту рішеня "Про надання
дозволу на проведення експертної грошової оцінки
зем е л ь н о ї д ілян ки , щ о п ід л я га є продаж у".
(ПР-6055 від 19.11.2014)

На засіданні постійної комісії Киівради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
25.11.2014 за пропозицією депутата О.Харченка
питання було знято на 1 тиждень для додаткового
вивчення.
Проектом ріш ення передбачено: надати д о звіл н а п р о в ед ен н я ек сп ер тн о ї
гр о ш о в о ї
о ц ін к и
зем ел ьн о ї
д іл ян к и
(к ад астр о в и й
н о м ер
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :6 6 :1 9 6 :0 0 3 2 ) п л о щ ею 0,0526 га д л я р е к о н ст р у к ц ії гар а ж а п ід о ф існ у

91

будівлю на вул. Краківській, 7 (бокс 27-6) у Дніпровському районі м. Києва,
що підлягає продажу гр. Гудзю Юрію Геннадійовичу.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Поліщук О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Меліхова Т.І.).

Депутат Київради Непоп В.І. участі е голосуванні не брав.
4.4.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1231
Повторний розгляд проекту рішеня "Про продаж
земельної ділянки або права оренди на неї на
земельних торгах (аукціоні) для будівництва
малоповерхових житлових будинків на вул. Радистів,
73 у Деснянському районі м.Києва".
(ПР-6096 від 20.11.2014)

На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
25.11.2014 питання було знято на постійно діючої
робочої групи по вивченню стану підготовки
Генерального плану міста Києва до 2025 року під
головуванням С. Левади.
Земельна ділянка площею 7,3830 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Поліщук О.Г., Семененко О.А<, Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про продаж земельної ділянки
або права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для будівництва
малоповерхових житлових будинків на вул. Радистів, 73 у Деснянському
районі м.Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Непоп В.І. участі в голосуванні не брав.
4.5. Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни):
4.5.1 .СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-19445
Повторний розгляд проекту рішеня "Про передачу
громадянину Шитому Валерію Станіславовичу у
приватну
власність
земельної
ділянки
для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Передовій,
23 у Голосіївському районі м.Києва".
(ПР-6201 від 24.11.2014)
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На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
25.11.2014 питання було знято для додаткового
вивчення робочою групою на 1 тиждень.
Земельна ділянка площею 0,10 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянину
Шитому Валерію Станіславовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Передовій, 23 у Голосіївському
районі м.Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Непоп В.І. та Кустова В.В. участі в
голосуванні не брали.
4.5.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-13098
Повторний розгляд проекту рішеня "Про передачу
земельної ділянки громадянці Жуковій Вірі
Григорівні, члену садівничого товариства "Дніпро1", для ведення колективного садівництва на вул. 39тій Садовій, діл. 2-а
у Дарницькому районі
м. Києва".
(ПР-5643 від 26.08.2014)

На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
30.08.2014 питання було знято на постійно діючої
робочої групи по вивченню стану підготовки
Генерального плану міста Києва до 2025 року під
головуванням С. Левади.
Надано протокол засідання робочої групи від 18.11.2014
№01/54 - відповідно до якого - підтримати проект
рішення за умови його доповнення наступним
підпунктом «землекористувачу забезпечити вільний
доступ до водних об’єктів...» на 2-х арк.
Земельна ділянка площею 0,0839 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Олексієнко І.С., Агеєва В.В., Поліщук О.Г.,
Міщенко О.Г., Михайленко В.О.
Голосували: 1. Підтримати протокол засідання робочої групи від 18.11.2014
№01/54.
2.
Підтримати проект рішення "Про передачу земельної ділянки
громадянці Жуковій Вірі Григорівні, члену садівничого товариства

"Дніпро-1", для ведення колективного садівництва на вул. 39-тій
Садовій, діл. 2-а
у Дарницькому районі м. Києва" за умови
забезпечення вільного доступу до водних о б ’єктів.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 (Левада С.Я., Дворніков В.М., Гордон Д.І.,
Безпалий І.М., Меліхова Т.І., Михайленко В.О.,
Найдьонов О.В., Турець В.В.),
«проти» - немає,
«утрималось» - 4 (Прокопів В.В., Міщенко О.Г.,
Лапшов О.В., Семененко O.A.).

Депутати Київради Непоп В.І. та Кустова В. В. участі в
голосуванні не брали.
(ріш ення не прийнят о у з в ’я зк у з недост ат ньою кількіст ю голосів).

4.5.3 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-13334
Повторний розгляд проекту рішеня "Про передачу
громадянину Сокольваку Геннадію Федоровичу у
приватну
власність
земельної
ділянки
для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Луганській,
14-6 у Солом’янському районі м. Києва".
(ПР-5547 від 13.08.2014)

На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
19.08.2014 питання було знято на постійно діючої
робочої групи по вивченню стану підготовки
Генерального плану міста Києва до 2025 року під
головуванням С. Левади.
Надано протокол засідання робочої групи від 18.11.2014
№01/54 - відповідно до якого рекомендовано комісії
відмовити в передачі.
Земельна ділянка площею 0,0562 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Сокольвак O.A.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянину
Сокольваку Геннадію Федоровичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Луганській, 14-6 у
Солом’янському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —12, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київради Непоп В.І. та Кустова В В. участі в
голосуванні не брали.
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4.5.4.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-6471
Повторний розгляд проекту рішеня "Про передачу
громадянці Сокольвак Олені Андріївні у приватну
власність
земельної
ділянки
для
веденя
індивідуального садівництва на вул. Луганській, 14 у
Солом'янському районі м. Києва".
(ПР-5488 від 08.08.2014)

На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
30.08.2014 питання було знято на постійно діючої
робочої групи по вивченню стану підготовки
Генерального плану міста Києва до 2025 року під
головуванням С. Левади.
Надано протокол засідання робочої групи від 18.11.2014
№01/54 - відповідно до якого рекомендовано комісії
відмовити в передачі.
Земельна ділянка площею 0,1200 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Сокольвак O.A.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянці
Сокольвак Олені Андріївні у приватну власність земельної ділянки для
веденя індивідуального садівництва на вул. Луганській, 14 у
Солом'янському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Непоп В.І. та Kycmoea В.В. участі в
голосуванні не брали.

5. Розгляд правових висновків управління
діяльності Київської міської ради:
5.1. СЛУХАЛИ:

правового забезпечення

Повторний розгляд правового висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 30.10.2014 №08/230-1364 до проекту рішення
«Про передачу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ "ПРОМІНВЕСТГРУП-1" земельної
ділянки
для
будівництва,
експлуатації
та
обслуговування
житлового
будинку
на
вул. Лютеранській, 18-6 у Печерському районі
м. Києва» (ПР-5669 від 01.09.14, кадастрова справа
Д-6877) з урахуванням листа Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА) від 26.11.2014 №05703-13275, листа ПАТ
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«Промінвестгруп-1»
від
04.12.14
вих.№08/070
(вх.№08/18739 від 04.12.14) та листа Міністерства
культури України від 02.12.2014 №873/10-2/15-4.
На засіданні комісії з питань містобудування,
архітектури та землекористування 11.11.2014 було
підтримано зауваження, викладені в правовому
висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 30.10.2014 №08/230-1364 до
зазначеного проекту рішення, та направлено проект
рішення суб’єкту подання на доопрацювання.
Повернуто з Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
листом від 26.11.2014 №05703-13275
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою до нього; копія
правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київради від 30.10.2014 №08/230-1364, копія л и с та Д епартам енту
земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМ ДА) від 26.11.2014
№05703-13275, л и с т П А Т « П Р О М ІН В Е С Т Г Р У П -1 » від 04.12.2014
№02/070 (вх. від 04.12.2014 №08/18739), копія л и с та М ін істер ства
культури України від 02.12.2014 №873/10-2/15-4 - на 9 -т и арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи лист Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київради (КМДА) від 26.11.2014 №05703-13275,
яким було надано пояснення, що зауваження, викладені у правовому
висновку управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 30.10.2014 №08/230-1364 до проекту рішення «Про передачу
ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
"ПРОМІНВЕСТГРУП-Г' земельної ділянки для будівництва, експлуатації
та обслуговування житлового будинку на вул. Лютеранській, 18-6 у
Печерському районі м. Києва», не відповідають вимогам ст. 186-1
Земельного кодексу України,
відхилити вищезазначений правовий
висновок.
2. Підтримати раніше ухвалене ріш ення постійної комісії
Київради з питань земельних відносин, містобудування та
архітектури від 16.10.2014 щодо погодження проекту рішення «Про
передачу
ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
"ПРОМІНВЕСТГРУП-1" земельної ділянки для будівництва, експлуатації
та обслуговування житлового будинку на вул. Лютеранській, 18-6 у
Печерському районі м. Києва».
3. Винести вищезазначений проект ріш ення на розгляд
найближчого пленарного засідання сесії Київради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
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5.2. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
01.12.2014 №08/230-1632 до проекту рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки обслуговуючому гаражному кооперативу "ОГК "Деміївський-Авто" на
вул. Деміївській, 35-37 у Голосіївському районі
м.Києва для експлуатації та обслуговування гаражів»
(ПР-5850 від 14.10.14, справа-клопотання К-22885).
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою до нього; копія
правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київради від 01.12.2014 №08/230-1652 - на 4-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Семененко O.A.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
01.12.2014 №08/230-1632.
2. Підтримати раніше ухвалене рішення постійної комісії
Київради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування від 25.11.2014 щодо погодження проекту рішення
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки обслуговуючому - гаражному кооперативу
"ОГК "Деміївський-Авто" на вул. Деміївській, 35-37 у Голосіївському
районі м.Києва для експлуатації та обслуговування гаражів».
3.
Винести вищезазначений проект ріш ення на розгляд
найближчого пленарного засідання сесії Київради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

5.3. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
21.11.2014 №08/230-1563 до проекту рішення «Про
використання за призначенням майнових комплексів
Київський зоопарк та Київський іподром» за поданням
депутата М.Негрича.
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою до нього; копія
правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київради від 21.11.2014 №08/230-1563 - на 5 -т и арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені в правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від

97

21.11.2014 №08/230-1563 до проекту ріш ення «Про використання за
призначенням майнових комплексів Київський зоопарк та Київський
іподром».
2. Повернути вищезазначений проект ріш ення суб'єкту подання на
доопрацювання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

5.4. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
21.11.2014 №08/230-1566 до проекту рішення «Про
передачу громадянці Каденюк Вірі Юріївні у власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Залежному, 49-а у Голосїївському районі
м. Києва» (ПР-5855 від 16.10.14, кадастрова справа
А-19385).
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою до нього; копія
правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київради від 21.11.2014 №08/230-1566 - на 5 -т и арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені в правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
21.11.2014 №>08/230-1566 до проекту ріш ення «Про передачу громадянці
Каденюк Вірі Юріївні у власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров.
Залежному, 49-а у Голосіївському районі м. Києва».
2. Повернути вищезазначений проект ріш ення разом з
матеріалами кадастрової справи А-19385 суб'єкту подання на
доопрацювання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

5.5. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
21.11.2014 №08/230-1567 до проекту рішення «Про
передачу
громадянину
Каденюку
Леоніду
Костянтиновичу у власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Залежному,
49-6 у Голосіївському районі м. Києва» (ПР-5856 від
16.10.14, кадастрова справа А-19386).

(копія проекту рішення з пояснювальною запискою до нього; копія
правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київради від 21.11.2014 №08/230-1567 - на 5 -т и арк .)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені в правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
21.11.2014 №08/230-1567 до проекту ріш ення «Про передачу громадянину
Каденюку Леоніду Костянтиновичу у власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Залежному, 49-6 у Голосіївському районі м. Києва».
2. Повернути вищезазначений проект ріш ення разом з матеріалами
кадастрової справи А-19386 суб'єкту подання на доопрацювання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

5.6. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
21.11.2014 №08/230-1570 до проекту рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки комунальному
підприємству з утримання та експлуатації житлового
фонду
спеціального
призначення
"СПЕЦЖИТЛОФОНД" на вул. Дмитрівській, 60/19 у
Шевченківському районі м. Києва для реконструкції
житлового будинку з подальшими експлуатацією та
обслуговуванням» (ПР-5608 від 19.08.14, справаклопотання К-21879).
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою до нього; копія
правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київради від 21.11.2014 №08/230-1570 - на 6 -т и арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені в правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
21.11.2014 №08/230-1570 до проекту ріш ення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду
спеціального призначення "СПЕЦЖИТЛОФОНД" на вул. Дмитрівській,
60/19 у Шевченківському районі м. Києва для реконструкції житлового
будинку з подальшими експлуатацією та обслуговуванням».
2.
Повернути вищезазначений проект рішення разом
матеріалами справи-клопотання К-21879 суб'єкту подання на
доопрацювання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
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6. СЛУХАЛИ:

Розгляд протоколу засідання робочої групи під
головуванням депутата Київради О. Міщенка
від
31.10.2014 №03/39-2 щодо ситуації, яка склалась у
зв’язку з будівництвом у пров. Десятинному, 3, літери
А, Б та 5, літера Д у Шевченківському районі м. Києва
та проекту рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 01.07.2004
№ 91-6-00283,
укладеного між Київською міською радою та
Українською Православною Церквою Київського
Патріархату для експлуатації
та обслуговування
адміністративних та господарських приміщень у пров.
Десятинному, 3, літери А, Б та 5, літера Д
у
Шевченківському районі м. Києва» за поданням
постійної комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування.
(протокол засідання робочої групи від 31.10.2014 №03/39-2,
копія проекту рішення з пояснювальною запискою, копія
договору оренди земельної ділянки з додатками на 14-ти
арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Ієгумен Потій, Коваленко C., Міщенко О.Г.,
Левада С.Я., Кустова В.В., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити протокол засідання робочої групи від 31.10.2014
№03/39-2.
2. Доручити управлінню забезпечення діяльності постійної комісії
Київради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування підготувати проект ріш ення про розірвання
договору оренди земельної ділянки, укладеного між Київською міською
радою
та
Українською
Православною
Церквою
Київського
Патріархату від 01.07.2014 №91-6-00283 на підставі пункту 32
рішення Київської міської ради від 25.09.2003 №31/905.
3. Забудовнику - Українській Православній Церкві Київського
Патріархату негайно зупинити будівництво у пров. Десятинному, З,
літери А, Б т а 5, літера Д у Шевченківському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Найдьонов О.В., Семененко O.A.).

7. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про розірвання
договору оренди земельної ділянки, укладений між
Київською міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю «ІНТЕРБУД КОМПАШ» від 12.11.08
року № 72-6-00544, на підставі рішення Київської
міської ради від 27 грудня 2007 року № 1555/4388» за
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поданням депутата Київської міської ради, голови
тимчасової контрольної комісії Київради з питань
перевірки легітимності рішень Київської міської ради,
прийнятих після травня 2006року, Т. Меліхової.
Питання було знято на засіданні комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
11.11.2014 для додаткового вивчення робочою групою.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до протоколу
засідання робочої групи від 01.12.2014, згідно з яким
рекомендовано комісії погодити представлений проект
рішення.
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою та
протокол засідання робочої групи від 04.12.2014 №10/64 на
6-ти арк.)
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки, укладений між Київською міською радою та
товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРБУД КОМПАШ» від
12Л 1.08 року № 72-6-00544, на підставі рішення Київської міської ради
від 27 грудня 2007 року № 1555/4388».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Henon В.І. участі в голосуванні не брав.

8. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про розірвання
договору оренди земельної ділянки від 08.09.2005 року
№62-6-0057, укладеного
між Київською міською
радою та товариством з обмеженою відповідальністю
"ЖЕНСАН» за
поданням
депутата Київради
I. Опадчого.
Питання було знято на засіданні комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
II.11.2014 для додаткового вивчення робочою групою.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до протоколу
засідання робочої групи від 01.12.2014, згідно з яким
рекомендовано комісії погодити представлений проект
рішення.
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою та
протокол засідання робочої групи від 04.12.2014 №10/64 на
7-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ:
Прокопів
В.В.,
Доценко
B.C.,
Андрійшина
Т.М.,
Найдьонов О.В., Левада С.Я., Марченко В.П., Міщенко О.Г., Галич Н.В.,
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Єскіна О.О., Ахрамаєв В.О., Меліхова Т.І., Кустова В.В., Поліщук
О.Г., Безпалий О.І., Гордон Д.І., Черніховський В., Семененко O.A.
Голосували: 1. Затвердити протокол засідання робочої групи від 04.12.2014
№10/64.
2. Підтримати проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 08.09.2005 року №62-6-0057, укладеного між
Київською міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю "ЖЕНСАН».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7 (Прокопів В.В., Левада С.Я., Дворніков В.М.,
Кустова В.В., Міщенко О.Г., Найдьонов О.В.,
Семененко O.A.),
«проти» - немає,
«утрималось» - 7 (Гордон Д.І., Безпалий О.І.,
Лапшов
О.В.,
Меліхова
Т.І.,
Михайленко
В.О.,
Непоп
В.І.,
Турець В.В.)
(Ріш ення не прийнят о)
В раховую чи недост ат ню кількіст ь голосів для підт римання
проект у ріш ен н я , надійш ла ниж ченаведена пропозиція, за я к у було
проголосовано:
Голосували: Відкласти розгляд проекту рішення «Про розірвання договору
оренди земельної ділянки від 08.09.2005 року №62-6-0057, укладеного
між Київською міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю "ЖЕНСАН».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Прокопіва В.В.,
Міщенка О.Г., Турця В.В., Левади С.Я., Безпалого О.І. для додаткового
вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи депутата
Прокопіва В.В.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання
протоколу засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11 (Прокопів В.В., Левада С.Я., Гордон Д.І.,
Безпалий О.І. Кустова В.В., Лапшов О.В.,
Меліхова Т.І., Міщенко О.Г., Непоп В.І.,
Семененко O.A., Турець В.В.,)
«проти» - 1 (Найдьонов О.В.),
«утрималось» - 1 (Дворніков В.М.)

Депутат Київради Михайленко В. О. участі в голосуванні не брав.
(Ріш ення прийнят о).
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9. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «П ро надання статусу
скверу земельній ділянці на вул. Героїв Д ніпра в
О болонському районі м.Києва» за поданням
депутата Київради В. Столара.
(копія доручення заступника міського голови - секретаря
Київради від 02.12.2014 № 08/231-1415/ПР, лист депутата
Київради В. Столара від 01.12.2014 №08/279/086/56, копія
проекту рішення з пояснювальною запискою до нього на 4-х
арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Кустова В.В., Пелькевич А.О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці на вул. Героїв Д ніпра в О болонському районі
м.Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Киїеради Непоп В.І. та Найдьоное О.В. участі в
голосуванні не брали,
10. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «П ро надання статусу
скверу земельній ділянці на вул. Л айош а Гавро, 7 в
О болонському районі м іста Києва» за поданням
депутата Київради В.Михайленка.
(копія доручення заступника міського голови - секретаря
Київради від 19.11.2014 № 08/231-1234/ПР, копія листа
депутата Київради В.Михайленка від 19.11.2014 №08/279064-273, копія проекту рішення з пояснювальною запискою
до нього на 2-х арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці на вул. Л айош а Гавро, 7 в О болонському районі
міста Києва» та за пропозицією суб’єкта подання додати до
розробників проекту рішення депутата Київради Безпалого О.І.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Непоп В.І. та Найдьоное О.В. участі в
голосуванні не брали.
11. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу
скверу земельній ділянці н а вулиці П рирічній, 19 в
Оболонському районі м іста Києва» за поданням
депутата Київради В.Михайленка.

(копія доручення заступника міського голови —секретаря
Київради від 19.11.2014 № 08/231-1236/ПР, копія листа
депутата Київради В.Михайленка від 19.11.2014 №08/279064-275, копія проекту рішення з пояснювальною запискою
до нього на 2-х арк.).
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці н а вулиці П рирічній, 19 в О болонському районі
міста Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Непоп В.І. та Найдьонов О.В. участі в
голосуванні не брали,
12. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу
скверу земельній ділянці н а вулиці П рирічній, 17 в
О болонському районі м іста Києва» за поданням
депутата Київради В.Михайленка.
(копія доручення заступника міського голови — секретаря
Київради від 19.11.2014 № 08/231-1237/ПР, копія листа
депутата Київради В.Михайленка від 19.11.2014 №08/279064-274, копія проекту рішення з пояснювальною запискою
до нього на 2-х арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці н а вулиці П рирічній, 17 в О болонському районі
м іста Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Непоп В.І. та Найдьонов О.В. участі в
голосуванні не брали.

13. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «П ро надання статусу
скверу земельним ділянкам на вулиці Героїв
Дніпра, які знаходяться між будинками № 53 та
№ 55 (загальна площ а 0,24 га) та між будинками
№ 67 та № 69 (загальна площ а 0,19 га) в
Оболонському районі м.Києва» за поданням
депутата Київради В.Михайленка.
(копія доручення заступника міського голови — секретаря

Київради від 19.11.2014 № 08/231-1235/ПР, копія листа
депутата Київради В.Михайленка від 19.11.2014 №08/279064-276, копія проекту рішення з пояснювальною запискою
до нього на 2-х арк.).
Л

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельним ділянкам на вулиці Героїв Д ніпра, які знаходяться між
будинками
№ 53 та № 55 (загальна площ а 0,24 га) та між
будинками № 67 та № 69 (загальна площ а 0,19 га) в О болонському
районі м.Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Непоп В.І. та Найдьонов О.В. участі в
голосуванні не брали.

14. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «П ро внесення змін до
ріш ення Київради від 22.05.2013 № 317/9374 "Про
надання
статусу
скверу
земельній
ділянці
загальною площ ею 2,33 га за кадастровим номером
8000000000:82:138:0096, яка розташ ована між
будинками № 2-6 на вул. В ільш анській та будинком
№ 16
на вул. П роф есора П ідвисоцького
у
П ечерському районі м. К иєва» за поданням постійної
комісії Київради з питань екологічної політики.
(доручення заступника міського голови - секретаря
Київради від 18.11.2014 № 08/231-1222/ПР, лист депутата
Київради Р.Андрійка від 13.11.2014 №08/288-39, копія
проекту рішення з пояснювальною запискою та додатками
до нього на 10-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Гордон Д.І., Дутка Р.О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до ріш ення
Київради від 22.05.2013 № 317/9374 "Про надання статусу скверу
земельній ділянці загальною площ ею 2,33 га за кадастровим
номером 8000000000:82:138:0096, яка розташ ована м іж будинками
№ 2-6 на вул. Вільш анській та будинком № 16 н а вул. П рофесора
П ідвисоцького у П ечерському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
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15. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу
скверу земельній ділянці площ ею 0,94 га на
проспекті Героїв Сталінграда, 44-6 в ОболонЬькому
районі м. Києва» за поданням постійної комісії
Київради з питань екологічної політики.
(доручення заступника міського голови - секретаря
Київради від 14.11.2014 № 08/231-1177/ПР, лист депутата
Київради Р. Андрійка від 13.11.2014 №08/288-38, копія
проекту рішення з пояснювальною запискою до нього на 7ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Ніколаєва О.Н., Поліщук О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «П ро надання статусу скверу
земельній ділянці площ ею 0,94 га н а проспекті Героїв Сталінграда,
44-6 в Обо донському районі м. Києва».
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА) внести до міського земельного кадастру
інформацію
щодо
існуючого
гідровузла
централізованого
водопостачання що розташований на вказаній земельній ділянці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов О.В., Кустова
Меліхова Т.І. участі в голосуванні не брали.

16. СЛУХАЛИ:

В.В.

та

П овторний розгляд доручення К иївського міського
голови К личка В.В. від 14.08.2014 № 001-ОП /Л-3292
щ одо звернення дирекції дитячого футбольного
клубу
«Євробіс-Арсенал»
від
16.06.2014
№ 16-06/2014, Ф едерації футболу м. Києва від
16.06.2014 № 77 стосовно віднайдення шляхів
повернення територіальній громаді міста К иєва
території та о б ’єктів стадіону «Арсенал» за
адресою: вул. Груш евського, 36 у П ечерському
районі м. Києва, а також тери торії та о б ’єктів
стадіону «Старт» за адресою : вул. Ш олуденка, 2628/4 у Ш евченківському районі м. К иєва з
урахуванням листів:
- департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київради (КМДА) від 20.08.2014
№057026-ОП/л-3292-4284;
- департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київради (КМДА) від
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11.08.2014 №055-2336;
- управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 18.08.2014 №08/230871.
На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
02.09.2014 питання було знято на розгляд постійно
діючої робочої групи по вивченню стану підготовки
Генерального плану міста Києва до 2025 року під
головуванням С. Левади.
Надано витяг з протоколу засідання робочої групи від
18.11.2014 №01/52 на 3-х арк.
(копія доручення міського голови Київради від 14.08.2014
№ ООІ-ОП/Л-3292, копія листа ДФК «Євробіс-Арсенал від
16.06.2014 №16-06/2014 (вх.№ОП/Л-3292 від 17.06.2014) з
додатками, копія листа департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київради (КМДА) від 20.08.2014
№057026-ОП/л-3292-4284, копія листа департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу
Київради (КМДА) від 11.08.2014 №055-2336, копія листа
управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 18.08.2014 №08/230-871 на 12-ти арк.).
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити протокол засідання робочої групи від 18.11.2014
№01/52.
2.
Звернутися до секретаря Київради Резнікова О.Ю. щодо надання
доручення Управлінню правового забезпечення діяльності Киівради
підготувати проект звернення до прокуратури міста Києва стосовно
проведення перевірок правомірності придбання ТОВ «ВІК ЛТД»
нежитлових приміщень та споруд спортклубу ВО «Завод Арсенал»,
правомірності проведення процедури відведення земельної ділянки в
короткострокову оренду ТОВ «ВІК ЛТД», а також виконання
землекористувачем обов’язків власника земельної ділянки згідно з
вимогами ст. 91 Земельного кодексу України та виконанням ТОВ «ВІК
ЛТД» ум ов продажу земельної ділянки, визначених додатком до
рішення Київської міської ради від 26.04.2014 №488/1149.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Найдьонов О.В.).

Депутати Київради Непоп В.І. та Гордон Д.І. участі в голосуванні
не брали.
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17. СЛУХАЛИ:

Розгляд альтернативного проекту ріш ення «Про
визначення таким, що втратило чинність ріш ення
К иївської міської ради від 26.02.10 року № 418/3856
"Про
передачу
товариству
з
обмеженою
відповідальністю "ГО Л ДЕН Х А У С" земельних
ділянок для ком плексної реконструкції спортивного
комплексу
стадіону
"Старт",
будівництва,
експлуатації
та
обслуговування
спортивнооздоровчого комплексу та багатофункціонального
ж итлово-розваж ального призначення та паркінгом
на вул. Ш олуденка, 26-28/4 у Ш евченківському
районі м. Києва» за поданням постійної комісії
Киівради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.
Альтернативний проект рішення підготовлений відповідно
до рішення постійної комісії Киівради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
25.11.2014 №08/281- 248к.
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою до нього
на 4-х арк.).

ВИСТУПИЛИ:
Прокопів
В.В.,
Меліхова
Т.І.,
Дворніков В.М., Олексієнко І.С., Деговець Л.А.

Михайленко

В.О.,

УХВАЛИЛИ: Підтримати альтернативний проект рішення «Про
визначення таким, що втратило чинність ріш ення К иївської м іської
ради від 26.02.10 року № 418/3856 "Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю "ГО ЛДЕН Х А УС" зем ельних ділянок
для ком плексної реконструкції спортивного комплексу стадіону
"Старт", будівництва, експлуатації та обслуговування спортивнооздоровчого
комплексу та багатоф ункціонального
ж итловорозваж ального призначення та паркінгом н а вул. Ш олуденка, 26-28/4
у Ш евченківськом у районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Henon В.І. та Гордон ДЛ. участі в голосуванні
не брали.
18. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про визнання таким, що
втратило чинність рішення Київської міської ради від 9
липня 2009
року № 957/2013 «Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельна
компанія «Міськжитлобуд» земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування житлової
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забудови
з
об’єктами
інфраструктури
для
обслуговування
населення
та
паркінгом
на
вул. Цимбалів Яр, 31 у Голосіївському районі м. Києва»
за поданням депутата Київської міської ради, голови
тимчасової контрольної комісії Київради з питань
перевірки легітимності рішень Київської міської ради,
прийнятих після травня 2006року, Т. Меліхової.
(доручення заступника міського голови - секретаря
Київради від 27.11.2014 № 08/231-1332/ПР, лист депутата
Київради Т. Меліхової від 27.11.2014 №08/279/259-113, копія
проекту рішення з пояснювальною запискою та додатками
до нього на 13-ти арк.).
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «П ро визнання таким, що
втратило чинність ріш ення К иївської м іської ради від 9 липня 2009
року № 957/2013 «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «Будівельна компанія «М іськжитлобуд» земельної
ділянки для будівництва, експлуатації т а обслуговування ж итлової
забудови з о б ’єктами інфраструктури для обслуговування населення
та паркінгом н а вул. Цимбалів Я р, 31 у Голосіївськом у районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
19. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про відмову у поновленні
договору оренди земельної ділянки та скасування
рішення Київської міської ради від 13.11.2013
№ 640/10128 «Про поновлення товариству з
обмеженою
відповідальністю
«АСМА-КРИМ»
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування існуючого адміністративно-офісного
будинку і для будівництва готельно-житлового
комплексу з об’єктами громадського призначення та
підземним паркінгом на вул. Львівській, 18 (літ. Б) у
Святошинському районі м. Києва та надання ділянці
статусу скверу» за поданням депутата Київської
міської ради, голови тимчасової контрольної комісії
Київради з питань перевірки легітимності рішень
Київської міської ради, прийнятих після травня 2006,
року Т. Меліхової.
((доручення заступника міського голови - секретаря
Київради від 27.11.2014 № 08/231-1333/ПР, лист депутата
Київради Т. Меліхової від 27.11.2014 №08/279/259-112, копія
проекту рішення з пояснювальною запискою та додатками
до нього на 21-у арк.).
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ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про відмову у
поновленні договору оренди земельної ділянки та скасування рішення
Київської міської ради від 13.11.2013 № 640/10128 «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «АСМА-КРИМ» договору
оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
існуючого адміністративно-офісного будинку і для будівництва
готельно-житлового комплексу з об’єктами громадського призначення
та підземним паркінгом на вул. Львівській, 18 (літ. Б) у
Святошинському районі м. Києва та надання ділянці статусу скверу".
2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно
діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального
плану міста Києва до 2025року.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання
відповідного протоколу засідання вищезазначеноїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Непоп В.І. та Гордон Д.І. участі в голосуванні
не брали.
20. СЛУХАЛИ:

Розгляд зауважень та пропозицій, які надійш ли в
порядку оприлю днення регуляторного акта до
проекту ріш ення «Про внесення зм ін до ріш ення
Київради від 28.02.13 № 63/9120 «Тимчасовий
порядок передачі (надання) зем ельних ділянок у
користування або у власність із земель комунальної
власності в місті Києві».
(лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київради (КМДА) від 03.12.2014 №05703-13609,
копія листа депутата Київради П. Тарасюка від 03.12.2014
№08/279-089-047 на 11-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Поліщук О.Г., Меліхова Т.І., Найдьонов О.В.,
АгеєваВ.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити пропозиції та зауваження гр. Гущина A.B. та
гр. Калько Д.О. до проекту рішення «Про внесення змін до рішення
Київради від 28.02.13 №63/9120 «Тимчасовий порядок передачі (надання)
земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної
власності в місті Києві», враховуючи обґрунтування, викладене в листі
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)
від 03.12.2014 №05703-13609.
2.
Взяти до відома пропозиції депутата Київради Тарасюка П.І.,
викладені в листі від 03.12.2014 №08/279-089-047, до проекту рішення
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«Про внесення змін до рішення Київради від 28.02.13 №63/9120
«Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ділянок у
користування або у власність із земель комунальної власності в місті
Києві», оскільки вони надійшли після того як минув строк оприлюднення
та прийому зауважень, а саме: після 24.10.2014.
3.
Підтримати проект рішення «Про внесення змін до ріш ення
Київради від 28.02.13 № 63/9120 «Тимчасовий порядок передачі
(надання) зем ельних ділянок у користування або у власність із
земель ком унальної власності в місті Києві».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

Депутат Київради Гордон ДЛ. участі в голосуванні не брав.
21. Різне:
21.1 .СЛУХАЛИ:

Розгляд
листа
товариства
з
обмеженою
відповідальністю
«Консул»
від
03.12.2014
вх.№08/18589 щодо зміни терміну оренди земельної
ділянки на бульв. Тараса Шевченка, 58 у
Шевченківському районі м. Києва {справа А-19756).
(лист товариства з обмеженою відповідальністю
«Консул» від 03.12.2014 вх.№08/18589 на 1-му арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати пропозицію, викладену в листі товариства з
обмеженою відповідальністю «Консул» від 03.12.2014 вх.№08/18589
щодо зміни терміну оренди земельної ділянки на бульв. Тараса Шевченка,
58 у Шевченківському районі м. Києва.
2. Підтримати проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю "КОНСУЛ" договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування автомийки на бульв. Тараса
Шевченка, 58 (літ. Б) у Шевченківському районі м.Києва та внесення змін
до нього" за умови поновлення договору оренди земельної ділянки на 15
років.
3. Доповідачу на пленарному засіданні сесії Київради при розгляді
цього питання озвучити вищезазначені правки комісії.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Гордон Д.І. участі в голосуванні не брав.
21.2.СЛУХАЛИ:

Розгляд листа ТОВ "ВАЛЕНТИН ПЛЮС" від
21.08.2014 №77/08 (вх.№08/12456 від 27.08.14) щодо
зміни терміну оренди земельної ділянки на вул. Льва
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Толстого, 28 у Солом'янському районі м. Києва
(<справа А-20757).
(лист ТОВ "ВАЛЕНТИН П Л Ю С " від 21.08.2014 № 7 7 /0 8

(вх.№08/12456 від 27.08.14) на 1-му арк.).
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати пропозицію, викладену в листі ТОВ "ВАЛЕНТИН
ПЛЮС" від 21.08.2014 №77/08 (вх.№08/12456 від 27.08.14) щодо зміни
терміну оренди земельної ділянки
на вул. Льва Толстого, 28 у
Солом'янському районі м. Києва.
2. Підтримати проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю "ВАЛЕНТИН ПЛЮС" договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
торговельно-виставкового комплексу та паркінгу на вул. Льва Толстого,
28 у Солом'янському районі м. Києва" за умови поновлення договору
оренди земельної ділянки на 10років.
3.
Доповідачу на пленарному засіданні сесії Київради при розгляді
цього питання озвучити вищезазначені правки комісії.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Гордон Д.І. участі в голосуванні не брав.

21.3.СЛУХАЛИ:

Розгляд
листа
товариства
з
обмеженою
відповідальністю «РИНОК-1» від 02.12.14 №97
щодо внесення змін до проекту «Про поновлення
договору оренди земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РИНОК-1"
для реконструкції приринкової площі під тимчасову
автостоянку з об’єктами дорожнього сервісу (без
права капітальної забудови) на вул. Електротехнічній,
4а у Деснянському районі м.Києва» (справа А-20907).
(лист товариства з
обмеженою відповідальністю
«РИ НОК-1» від 02.12.14 № 9 7 (вх. № 0 8 /18753 від 05.12.14)

на 1-му арк.).
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати пропозицію, викладену в листі товариства з
обмеженою
відповідальністю
«РИНОК-1»
від
02.12.14
№97
(вх. №08/18753 від 05.12.14).
2.
Підтримати проект рішення «Про поновлення договору оренди
земельної
ділянки
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕННОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РИНОК-1" для реконструкції приринкової площі
під тимчасову автостоянку з обєктами дорожнього сервісу (без права
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капітальної забудови) на вул. Електротехнічній, 4а у Деснянському
районі м.Києва (із змінами та доповненнями, внесенними договором про
внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 02.02.2012 №626-00584) та внесення змін до нього» за умови внесення наступних змін,
а саме:
- відповідно до статті 20 Земельного кодексу України доповнити
проект ріш ення після пункту 2 пунктом такого змісту: «3. Змінити
вид використання земельної ділянки площею 0,3928 га в межах
червоних ліній (кадастровий номер 8000000000:62:022:0022) на вул.
Електротехнічній, 4-а у Деснянському районі м. Києва, право
користування якою посвідчено договором оренди земельної ділянки від
28.01.2003 №62-6-00051 (із змінами та доповненнями, внесеними
договором про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від
02.02.2012
№62-6-00584)
та
дозволити
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РИНОК-1» використовувати
для реконструкції приринкової площі під тимчасову автостоянку з
об’єктами дорожнього сервісу (без права капітальної забудови)»;
- нумерацію пунктів проекту рішення «3-5» вважати відповідно
«4-6».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Гордон Д.І. участі в голосуванні не брав.

21.4.СЛУХАЛИ:

Розгляд листа управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 28.11.2014
№08/230-1644 (вх.№08/18392 від 01.12.14) з проханням
вжити заходів в межах компетенції щодо незаконного
використання ПП «Сім Альянс» земельної ділянки
площею 3 228.3 кв.м на просп. Правди, ЗА у
Подільському районі м. Києва.
(лист управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 28.11.2014 №08/230-1644 (вх.№08/18392 від
01.12.14), лист прокуратури міста Києва від 13.10.2014
№75/14 (вх. від 17.10.2014№08/15367) на 12-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Резніков О.Ю., Олексієнко І.С., Кустова В.В.,
Єскіна О.О., Павличенко Д., Черніховський В., Семененко
O.A., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Управлінню правового забезпечення діяльності Київської
міської ради звернутися до правоохоронних органів стосовно
відповідальності забудовника за самовільне будівництво на просп.
Правди, ЗА у Подільському районі м. Києва.
2.
Рекомендувати управлінню правового забезпечення діяльності
Київської міської ради підтримати позицію Київської міської ради щодо

113

знесення самовільно забудованих об’єктів 1111 «Сім Альянс» на просп.
Правди, ЗА у Подільському районі м. Києва за рахунок забудовника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

ПИТАННЯ, ВНЕСЕНІ НА РОЗГЛЯД ДОДАТКОВО
22. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради - голови постійної
комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Прокопіва В.В.
щодо розгляду проекту рішення «Про надання
земельної ділянки комунальному підприємству з
питань будівництва "ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ"
для будівництва та експлуатації житлового будинку
з вбудованими приміщеннями та паркінгом на
вул. Вірменській, 6-а у Дарницькому районі
м.Києва» (ПР-6238 від 08.12.2014,
кадастрова
справа А-21366)
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою до нього на 4-х
арк.)

Земельна ділянка площею 0,9002 га - постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Непоп В.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання земельної ділянки
комунальному підприємству з питань будівництва "ЖИТЛОІНВЕСТБУДУКБ" для будівництва та експлуатації житлового будинку з вбудованими
приміщеннями та паркінгом на вул. Вірменській, 6-а у Дарницькому
районі м.Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Міщенко ОТ. участі в
голосуванні не брали.
23. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради - голови постійної
комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Прокопіва В.В.
щодо розгляду проекту рішення «Про надання
комунальному підприємству з утримання та
експлуатації
житлового
фонду
соціального
призначення "Спецжитлофонд" земельних ділянок
для житлового будівництва (малоповерхового - до
4-х наземних поверхів) для учасників АТО
(поранених і членів родин, в яких учасники
антитерористичної
операції
загинули
при
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проведенні АТО) та для соціально-побутового
будівництва в с.Биківня у Деснянському районі
м.Києва» (ПР-6237 від 08.12.2014,
кадастрова
справа Д-7008)
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою до нього на 2 -х
арк.)

Земельні ділянки загальною площею 10,6646 га - постійне користування, з них:
- ділянка 1 - площею 2,3000 га;
- ділянка 2 - площею 5,0000 га;
- ділянка 3 - площею 3,3646 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання комунальному
підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду соціального
призначення "Спецжитлофонд" земельних ділянок для житлового
будівництва (малоповерхового - до 4-х наземних поверхів) для учасників
АТО (поранених і членів родин, в яких учасники антитерористичної
операції загинули при проведенні АТО) та для соціально-побутового
будівництва в с.Биківня у Деснянському районі м.Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Міщенко О.Г. участі в
голосуванні не брали.
24. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради - голови постійної
комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Прокопіва В.В.
щодо розгляду проекту рішення «Про надання
комунальному підприємству виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) "Київське інвестиційне агентство"
земельної ділянки для будівництва житлового
будинку
з
об’єктами
соціально-побутового
призначення та підземним
паркінгом
(для
потерпілих від діяльності "Еліта центр") на
вул. Милославській у Деснянському районі
м.Києва» (ПР-6242 від 08.12.2014,
кадастрова
справа Д-7010)
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою до нього на 4-х
арк.)

Земельна ділянка площею 0,5240 га - постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання комунальному
підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне агентство"
земельної ділянки для будівництва житлового будинку з об’єктами
соціально-побутового призначення та підземним паркінгом (для
потерпілих від діяльності "Еліта центр") на вул. Милославській у
Деснянському районі м.Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Міщенко О.Г. участі в
голосуванні не брали.

25. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради - голови постійної
комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Прокопіва В.В.
щодо розгляду проекту рішення «Про надання
комунальному підприємству виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) "Київське інвестиційне агентство"
земельної ділянки для будівництва офісноадміністративного комплексу на вул. Ярославській,
3/1 (літ. А) у Подільському районі м.Києва»
(ПР-6241 від 08.12.2014,
кадастрова справа
Д-6982)
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою до нього на 4-х
арк., копія л и с та Національної академії керівних кадрів культури
і м и сте ц тв від 28.11.2014 №1005 на 2-х арк.).

Земельна ділянка площею 0,1193 га - постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Гордон Д.І.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київради Гордона Д.І. відкласти
розгляд проекту рішення «Про надання комунальному підприємству
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) "Київське інвестиційне агентство" земельної ділянки для
будівництва офісно-адміністративного комплексу на вул. Ярославській,
3/1 (літ. А) у Подільському районі м.Києва».
2.
Створити робочу групу у складі депутатів Гордона Д.І.,
Турця В.В., Михайленка В.О. для додаткового вивчення цього
питання. Визначити головою робочої групи депутата Гордона Д.І.
3.
Повернутися до розгляду цього питання після надання
протоколу засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
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26. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради - голови постійної
комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Прокопіва В.В.
щодо розгляду проекту рішення «Про надання
комунальному підприємству виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) "Київське інвестиційне агентство"
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування
багатоповерхового
житлового
будинку для потерпілих від діяльності групи
інвестиційно-будівельних компаній "Еліта-Центр"
на
вул.
Маршала
Якубовського,
2-г
у
Голосіївському районі м.Києва» (ПР-6244 від
08.12.2014, кадастрова справа Д-7011)
(копія проекту рішення на 2 -х арк.)

Земельна ділянка площею 0,2838 га - постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Непоп В.І., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання комунальному
підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне агентство"
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
багатоповерхового житлового будинку для потерпілих від діяльності
групи
інвестиційно-будівельних
компаній
"Еліта-Центр"
на
вул. Маршала Якубовського, 2-г у Голосіївському районі м.Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти»-нем ає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Міщенко О.Г. участі в
голосуванні не брали.
27. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради - голови постійної
комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Прокопіва В.В.
щодо розгляду проекту рішення «Про надання
комунальному підприємству виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) "Київське інвестиційне агентство"
земельної ділянки для будівництва житлового
будинку
з
об’єктами
соціально-культурного
призначення
та
підземним
паркінгом
у
пров. Платонівському у Соломянському районі
м.Києва» (ПР-6243 від 08.12.2014,
кадастрова
справа Д-4676)
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою до нього на 3-х
арк.)
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Земельна ділянка площею 0,2560 га - постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання комунальному
підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне агентство"
земельної ділянки для будівництва житлового будинку з об’єктами
соціально-культурного призначення та підземним паркінгом у пров.
Платонівському у Солом’янському районі м.Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 11, «проти» - немає,
«утрималось» - 1
(Меліхова Т.І.).

Депутати Київради Гордон Д.І. та Міщенко О.Г. участі в
голосуванні не брали.
28. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради - голови постійної
комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Прокопіва В.В.
щодо розгляду проекту рішення «Про надання
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЖК
МАЙОРОВА"
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування
багатоквартирного
житлового
будинку на вул. Михайла Майорова, 6 в
Оболонському
районі м.Києва» (ПР-6239 від
08.12.2014, кадастрова справа Д-7007)
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою до нього на
6 -т и арк.)

Земельна ділянка площею 0,4621 га - довгострокова оренда на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Непоп В.І., Турець В.В., Семененко O.A.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК МАЙОРОВА" земельної
ділянки
для будівництва,
експлуатації
та обслуговування
багатоквартирного житлового будинку на вул. Михайла Майорова, 6 в
Оболонському районі м.Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 11, «проти» - немає,
«утрималось» - 1
(Меліхова Т.І.).

Депутати Київради Гордон Д.І. та Міщенко О.Г. участі в
голосуванні не брали.
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29. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради - голови постійної
комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Прокопіва В.В.
щодо розгляду проекту рішення «Про передачу
земельної
ділянки
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІДОБАНК"
для реконструкції адміністративної будівлі з
розширенням під офісно-торговельний комплекс,
подальшої експлуатації та обслуговування на
вул. Червоноармійській, 10-а, 10-6, 12-6 у
Шевченківському районі м.Києва» (ПР-6240 від
08.12.2014, кадастрова справа Д-6948)
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою до нього на
6 -т и арк.)

Земельна ділянка площею 0,3222 га - довгострокова оренда на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІДОБАНК" для
реконструкції адміністративної будівлі з розширенням під офісноторговельний комплекс, подальшої експлуатації та обслуговування на
вул. Червоноармійській, 10-а, 10-6, 12-6 у Шевченківському районі
м.Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Міщенко О.Г. участі в
голосуванні не брали.

ЗО. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради - заступника голови
постійної
комісії
Київради
з
питань
містобудування, архітектури та землекористування
Левади С.Я. щодо розгляду питання внесення змін
до рішення Київської міської ради від 13 листопада
2013 №518/10006 - за поданням департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу
Київради (КМДА).
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою до нього на
6 -т и арк.)

Проектом рішення передбачено: внести зміни до додатка до Програми
створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві, затвердженої
рішенням Київської міської ради від 13 листопада 2013 року №518/10006:
1. Позиції 21, 42 та 70 викласти у такій редакції:

119

21

42

70

ДПТ масиву Воскресенський в межах
проспекту
Генерала
Ватутіна,
вулиць
Братиславська,
Стальського
Сулеймана,
бульвар Перова* **
ДПТ в межах вулиць Васильківської, Трутенка
Онуфрія, Академіка Вільямса, маршала
Якубовського,
проспекту
Академіка
Глушкова***
ДПТ прилеглої до вулиці Фрунзе між
провулком
Шишкинським,
вулицями
Нахімова,
Нижньоюрківською
та
Юрківською***

5.1.010

139

2.1.012

229

1.1.012

108

1.1.003
1.3.020

46

6.1.001

22

5.1.006

227

2.1.002

13

2.3.042
2.3.044
2.1.16
3.1.014
3.2.022
5.1.010
5.3.028

127

2. Доповнити Додаток позиціями такого змісту:
76

80

ДПТ в межах провулку Михайла Реута, вулиці
Лаврської, бульвару Дружби Народів, вулиці
Старонаводницької* **
ДПТ в межах вулиць Михайла Кравчука,
Ревуцького, Здолбунівською та Харківським
шосе ***
ДПТ в межах Броварського проспекту,
залізничної колії та вулиці Степана
Сагайдака**
ДПТ в межах Повітрофлотського проспекту,
вулиць Михайла Мишина,
Малогвардійської* **
ДПТ вздовж вулиці Академіка Заболотного***

81
82

ДПТ району Теремки III**
ДПТ району Михайлівської Борщагівки**

83

86

ДПТ масиву Воскресенський в межах
проспекту Генерала Ватутіна, бульвар Перова,
вулиці Стальського Сулеймана, Петра
Вершигори**
ДПТ по вулиці Юрія Кондратюка***
ДПТ в межах вулиць Жилянської,
Короленківської, Фізкультури та залізничної
колії***
ДПТ селища Биківня* **

87

ДПТ вздовж вулиць Озерної та Північної ***

88

ДПТ в районі вулиці Академіка Заболотного та
вулиці Червонопрапорної ***

77

78

79

84
85

373
253
142

4.1.015
1.1007
1.1.008

30
32

5..011
5.3.030
4.1.003
4.1.004
4.1.015
2.1.024
2.3.044

410
184

223
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ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд питання про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 13 листопада 2013 №518/10006.
2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно
діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального
плану міста Києва до 2025року.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання
відповідного протоколу засідання вищезазначеної робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 11, «проти» - немає,
«утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

Депутати Київради Гордон Д.І. та Міщенко О.Г. участі в
голосуванні не брали.
31. СЛУХАЛИ:

Пропозицію директора Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)
Поліщука О.Г. щодо розгляду проекту рішення
«Про врегулювання питань продажу земельних
ділянок комунальної власності в місті Києві» (ПР6229 від 04.12.2014, кадастрова справа Є-1212).
(копія проекту рішення з додаткам и на 33-ох арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Поліщук О.Г., Олексієнко І.С.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту ріш ення «Про врегулювання
питань продажу земельних ділянок комунальної власності в місті Києві».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Найдьонова О.В.,
Непопа В.І., Левади С.Я., Лапшова О.В., М еліхової Т.І. з залученням
заступника голови ОСН «Комітет ради житлового масиву
Виноградар», представника координаційної ради ГНО «Київське Віче»
Олексієнко І.С. для додаткового вивчення цього питання. Визначити
головою робочої групи депутата Найдьонова О.В.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання
протоколу засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Міщенко О.Г. участі в
голосуванні не брали.
32. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради - члена постійної
комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Меліхової Т.І.
щодо розгляду правового висновку управління
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правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 04.12.2014 №08/230-1705 до
проекту рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки, укладений між Київською
міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю «УкрРосБуд» від 10.09.10 року
№ 78-6-00646, на підставі рішення Київської
міської ради від 23 квітня 2009 року № 349/1405» за поданням депутата Київської міської ради, голови
тимчасової контрольної комісії Київради з питань
перевірки легітимності рішень Київської міської ради,
прийнятих після травня 2006року, Т. Меліхової.
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою т а додатками
до нього; копія правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київради від 04.12.2014 №08/230-1705 на 5 -т и арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
від 04.12.2014 №08/230-1705.
2. Підтримати раніше ухвалене ріш ення постійної комісії
Київради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування від 25.11.2014 щодо погодження проекту рішення
«Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладений між
Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
«УкрРосБуд» від 10.09.10 року № 78-6-00646, на підставі рішення
Київської міської ради від 23 квітня 2009 року
№ 349/1405».
3. Винести вищезазначений проект рішення на розгляд
найближчого пленарного засідання сесії Київради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.1. та Міщенко О.Г. участі в
голосуванні не брали.
33. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради - члена постійної
комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Меліхової Т.І.
щодо розгляду правового висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 04.12.2014 №08/230-1707 до
проекту рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки, укладений між Київською
міською радою та товариством з обмеженою
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відповідальністю «МАК» від 09.06.2008 року № 756-00407, на підставі рішення Київської міської ради
від 1 жовтня 2007 року № 463/3297» - за поданням
депутата Київської міської ради, голови тимчасової
контрольної комісії Київради з питань перевірки
легітимності рішень Київської міської ради, прийнятих
після травня 2006року, Т. Меліхової.
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою т а додатками
до нього; копія правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київради від 04.12.2014 № 08/230-1707
-

на 5-ти арк.)
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
від 04.12.2014 №08/230-1707.
2. Підтримати раніше ухвалене ріш ення постійної комісії
Київради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування від 25.11.2014 щодо погодження проекту рішення
«Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладений між
Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
«МАК» від 09.06.2008 року № 75-6-00407, на підставі рішення Київської
міської ради від 1 жовтня 2007 року № 463/3297».
3. Винести вищезазначений проект рішення на розгляд
найближчого пленарного засідання сесії Київради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Міщенко О.Г. участі в
голосуванні не брали.
34. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради - члена постійної
комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Меліхової Т.І.
щодо розгляду правового висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 04.12.2014 №08/230-1701 до
проекту рішення «Про розірвання договорів оренди
земельних ділянок, укладених між Київською
міською радою
та товариством з обмеженою
відповідальністю «АЙ ВІ ТІ ІНВЕСТМЕНТС» від
22.07.08 року № 66-6-00480 та № 66-6-00481 на
підставі рішення Київської міської ради від 26
липня 2007 року № 70/1904» - за поданням депутата
Київської міської ради, голови тимчасової контрольної
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ком ісії Київради з питань перевірки легітимності
ріш ень К иївської м іськ о ї ради, прийнятих після травня
2 0 0 6 року, Т. Меліхової.
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою т а додатками
до нього; копія правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київради від 04.12.2014 №08/230-1701 —
на 6 -т и арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
від 04.12.2014 №08/230-1701.
2. Підтримати раніше ухвалене ріш ення постійної комісії
Київради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування від 25.11.2014 щодо погодження проекту рішення
«Про розірвання договорів оренди земельних ділянок, укладених між
Київською міською радою
та товариством з обмеженою
відповідальністю «АЙ ВІ ТІ ІНВЕСТМЕНТС» від 22.07.08 року № 66-600480 та № 66-6-00481 на підставі рішення Київської міської ради від 26
липня 2007 року № 70/1904».
3. Винести вищезазначений проект ріш ення на розгляд
найближчого пленарного засідання сесії Київради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Міщенко О.Г. участі в
голосуванні не брали.
35. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради - члена постійної
комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Меліхової Т.І.
щодо розгляду правового висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 04.12.2014 №08/230-1706 до
проекту рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки, укладений між Київською
міською радою
та товариством з обмеженою
відповідальністю «МАГ-К» від 11.10.07 року № 756-00361, на підставі рішення Київської міської ради
від 26 червня 2007 року № 963/1624» - за поданням
депутата Київської міської ради, голови тимчасової
контрольної комісії Київради з питань перевірки
легітимності рішень Київської міської ради, прийнятих
після травня 2006року, Т. Меліхової.
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою т а додатками
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до нього; копія правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київради від 04.12.2014 №08/230-1706 —
на 5 -т и арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
від 04.12.2014 №08/230-1706.
2. Підтримати раніше ухвалене ріш ення постійної комісії
Київради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування від 25.11.2014 щодо погодження проекту рішення
«Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладений між
Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
«МАГ-К» від 11.10.07 року № 75-6-00361, на підставі рішення Київської
міської ради від 26 червня 2007 року № 963/1624».
3. Винести вищезазначений проект ріш ення на розгляд
найближчого пленарного засідання сесії Київради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Міщенко О.Г. участі в
голосуванні не брали.
36. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради - члена постійної
комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Меліхової Т.І.
щодо розгляду правового висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 04.12.2014 №08/230-1702 до
проекту рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки, укладений між Київською
міською радою
та товариством з обмеженою
відповідальністю «Другий Крок» від 10.11.08 року
№ 75-6-00436, на підставі рішення Київської
міської ради від 26 липня 2007 року № 93/1927» - за
поданням депутата Київської міської ради, голови
тимчасової контрольної комісії Київради з питань
перевірки легітимності рішень Київської міської ради,
прийнятих після травня 2006року, Т. Меліхової.
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою т а додатками
до нього; копія правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київради від 04.12.2014 №08/230-1702 на 5 -т и арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І.
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УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
від 04Л2.2014 №08/230-1702.
2. Підтримати раніше ухвалене ріш ення постійної комісії
Київради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування від 25.11.2014 щодо погодження проекту рішення
«Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладений між
Київською міською радою
та товариством з обмеженою
відповідальністю «Другий Крок» від 10.11.08 року № 75-6-00436, на
підставі рішення Київської міської ради від 26 липня 2007 року
№ 93/1927».
3. Винести вищезазначений проект рішення на розгляд
найближчого пленарного засідання сесії Київради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Міщенко О.Г. участі в
голосуванні не брали.
37. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради - члена постійної
комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Меліхової Т.І.
щодо розгляду правового висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 04.12.2014 №08/230-1704 до
проекту рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки, укладений між Київською
міською радою
та суб'єктом підприємницької
діяльності - фізичною особою Дамаскіною Іриною
Валеріївною від 23.01.09 року № 91-6-00835, на
підставі рішення Київської міської ради від 27
грудня 2007 року № 1601/4434» - за поданням
депутата Київської міської ради, голови тимчасової
контрольної комісії Київради з питань перевірки
легітимності рішень Київської міської ради, прийнятих
після травня 2006року, Т. Меліхової.
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою т а додатками
до нього; копія правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київради від 04.12.2014 №08/230-1704 на 5 -т и арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
від 04.12.2014 №08/230-1704.
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2. Підтримати раніш е ухвалене ріш ення постійної комісії
Київради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування від 25.11.2014 щодо погодження проекту рішення
«Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладений між
Київською міською радою
та суб'єктом підприємницької діяльності фізичною особою Дамаскіною Іриною Валеріївною від 23.01.09 року №
91-6-00835, на підставі рішення Київської міської ради від 27 грудня 2007
року№ 1601/4434».
3. Винести вищезазначений проект ріш ення на розгляд
найближчого пленарного засідання сесії Київради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Міщенко О.Г. участі в
голосуванні не брали.

38. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради - члена постійної
комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Меліхової Т.І.
щодо розгляду правового висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 04.12.2014 №08/230-1699 до
проекту рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки, укладений між Київською
міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю «ШВДЕНБУДКОНТРАКТ» від
17.12.07 року № 75-6-00373, на підставі рішення
Київської міської ради від 12 липня 2007 року
№ 1106/1767» - за поданням депутата Київської
міської ради, голови тимчасової контрольної комісії
Київради з питань перевірки легітимності рішень
Київської міської ради, прийнятих після травня 2006
року, Т. Меліхової.
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою т а додатками
до нього; копія правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київради від 04.12.2014 М 08/230-1699 на 5 -т и арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
від 04.12.2014 №08/230-1699.
2.
Підтримати раніше ухвалене ріш ення постійної комісії
Киівради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування від 25.11.2014 щодо погодження проекту рішення
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«Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладений між
Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
«ШВДЕНБУДКОНТРАКТ» від 17.12.07 року № 75-6-00373, на підставі
рішення Київської міської ради від 12 липня 2007 року № 1106/1767».
З.
Винести вищезазначений проект рішення на розгляд
найближчого пленарного засідання сесії Київради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Міщенко О.Г. участі в
голосуванні не брали.
39. СЛУХАЛИ:

*

І

Пропозицію депутата Київради - члена постійної
комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Меліхової Т.І.
щодо розгляду правового висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 04.12.2014 №08/230-1697 до
проекту рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки, укладений між Київською
міською радою
та товариством з обмеженою
відповідальністю «БлуМарін» від 05.03.08 року
№ 72-6-00492, на підставі рішення Київської
міської ради від 12 липня 2007 року № 1112/1773» за поданням депутата Київської міської ради, голови
тимчасової контрольної комісії Київради з питань
перевірки легітимності рішень Київської міської ради,
прийнятих після травня 2006року, Т. Меліхової.
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою т а додатками
до нього; копія правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київради від 04.12.2014 №08/230-1697 на 5 -т и арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І.

УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
від 04.12.2014 №08/230-1697.
2.
Підтримати раніш е ухвалене ріш ення постійної коміс
Київради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування від 25.11.2014 щодо погодження проекту рішення
«Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладений між
Київською міською радою
та товариством з обмеженою
відповідальністю «БлуМарін» від 05.03.08 року № 72-6-00492, на підставі
рішення Київської міської ради від 12 липня 2007 року № 1112/1773».

3.
Винести вищезазначений проект ріш ення на розгляд
найближчого пленарного засідання сесії Київради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Киівради Гордон ДЛ. та Міщенко О.Г. участі в
голосуванні не брали.
40. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради - члена постійної
комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Меліхової Т.І.
щодо розгляду правового висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 04.12.2014 №08/230-1696 до
проекту рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки, укладений між Київською
міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю «Блакитна хвиля» від 05.03.08
року № 72-6-00493, на підставі рішення Київської
міської ради від 12 липня 2007 року № 1111/1772» за поданням депутата Київської міської ради, голови
тимчасової контрольної комісії Київради з питань
перевірки легітимності рішень Київської міської ради,
прийнятих після травня 2006року, Т. Меліхової.
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою т а додатками
до нього; копія правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київради від 04.12.2014 № 08/230-1696 на 5 -т и арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
від 04.12.2014 №08/230-1696.
2. Підтримати раніше ухвалене рішення постійної комісії
Київради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування від 25.11.2014 щодо погодження проекту рішення
«Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладений між
Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
«Блакитна хвиля» від 05.03.08 року № 72-6-00493, на підставі рішення
Київської міської ради від 12 липня 2007 року № 1111/1772».
3. Винести вищезазначений проект ріш ення на розгляд
найближчого пленарного засідання сесії Київради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Міщенко О.Г. участі в
голосуванні не брали.
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41. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради - члена постійної
комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Меліхової Т.І.
щодо розгляду правового висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 04Л2.2014 №08/230-1698 до
проекту рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки, укладений між Київською
міською радою
та громадською організацією
«Футбольний клуб «Зірка» від 29Л 2.07 року № 7 5 6-00380, на підставі рішення Київської міської ради
від 12 липня 2007 року № 1075/1736» - за поданням
депутата Київської міської ради, голови тимчасової
контрольної комісії Київради з питань перевірки
легітимності рішень Київської міської ради, прийнятих
після травня 2006року, Т. Меліхової.
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою т а додатками
до нього; копія правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київради від 04.12.2014 №08/230-1698 на 5 -т и арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
від 04.12.2014 №08/230-1698.
2. Підтримати раніш е ухвалене ріш ення постійної комісії
Київради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування від 25.11.2014 щодо погодження проекту рішення
«Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладений між
Київською міською радою та громадською організацією «Футбольний
клуб «Зірка» від 29.12.07 року № 75-6-00380, на підставі рішення
Київської міської ради від 12 липня 2007 року № 1075/1736».
3. Винести вищезазначений проект ріш ення на розгляд
найближчого пленарного засідання сесії Київради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Міщенко О.Г. участі в
голосуванні не брали.

42. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради - члена постійної
комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Меліхової Т.І.
щодо розгляду правового висновку управління

130

правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 04.12.2014 №08/230-1703 до
проекту рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки, укладений між Київською
міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю
«Архітектурно-будівельний
альянс» від 28.03.2008 року № 78-6-00528, на
підставі рішення Київської міської ради від 1
жовтня 2007 року № 433/3267» - за поданням
депутата Київської міської ради, голови тимчасової
контрольної комісії Київради з питань перевірки
легітимності рішень Київської міської ради, прийнятих
після травня 2006року, Т. Меліхової.
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою т а додатками
до нього; копія правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київради від 04.12.2014 №08/230-1703 на 5 -т и арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про розірвання договору
оренди земельної ділянки, укладений між Київською міською радою та
товариством з
обмеженою
відповідальністю
«Архітектурнобудівельний альянс» від 28.03.2008 року № 78-6-00528, на підставі
рішення Київської міської ради від 1 жовтня 2007 року № 433/3267".
2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно
діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального
плану міста Києва до 2025року.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання
відповідного протоколу засідання вищезазначеноїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає,
«утрималось» - 1
(Меліхова Т.І.).

Депутати Київради Гордон Д.І. та Міщенко О.Г. участі в
голосуванні не брали.

43. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради - заступника голови
постійної
комісії
Київради
з
питань
містобудування, архітектури та землекористування
(з питань землекористування) Дворнікова В.М.
щодо розгляду листа від 05.12.2014 № 08/279/419125 депутата Київради Л.Закревської стосовно
включення її до складу робочої групи з вивчення
правового
висновку
управління
правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
28.10.2014 №08/230-1333 до проекту рішення «Про
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визнання таким, що втратило чинність рішення
Київської міської ради від 27.11.2009 №754/2823
"Про надання земельної ділянки Національному
банку України для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлових будинків з вбудованими
приміщеннями та підземним паркінгом з метою
забезпечення житлом працівників Національного
банку України на вул. Академіка Вільямса, 10 у
Голосіївському районі м. Києва», створеної
25.11.2014 на засіданні постійної комісії Київради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування.
(ли с т д е п у та та Київради ЛЗакревської
№08/279/419-125 - на 1-му арк.)

від

05.12.2014

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати пропозицію, депутата Київради Л.Закревської та
включити її до складу робочої групи з вивчення правового висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
28.10.2014 №08/230-1333 до проекту рішення «Про визнання таким, що
втратило чинність рішення Київської міської ради від 27.11.2009
№754/2823 "Про надання земельної ділянки Національному банку України
для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків з
вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом з метою забезпечення
житлом працівників Національного банку України на вул. Академіка
Вільямса, 10 у Голосіївському районі м. Києва», створеної 25.11.2014 на
засіданні постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури
та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Міщенко О.Г. участі в
голосуванні не брали.

44. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради - голови постійної
комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Прокопіва В.В.
щодо розгляду проекту рішення «Про внесення змін
до рішення Київської міської ради від 23.10.2013
№362/9850 «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «ДШ -ІНВЕСТМЕНТ» земельних
ділянок для реконструкції, експлуатації та
обслуговування адміністративних будівель на
вул. Братській, 3 (літери «А, Б, В») у Подільському
районі м. Києва» - за поданням депутата Київради
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В. Мондриївського.
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою, копія л и с та
ТО В «Д ім -інвестм ен т» від 05.12.2014 №36 (Вх. №11 від 05.12.14)
на 2 -х арк.)

Проектом рішення передбачено: Внести зміни до рішення Київської міської
ради від 23.10.2013 №362/9850, а саме: пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Рішення втрачає чинність через двадцять чотири місяці після набуття
ним чинності у разі якщо протягом цього строку не укладений відповідний
договір оренди земельної ділянки».
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 23.10.2013 №362/9850 «Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю «ДІМ-ІНВЕСТМЕНТ»
земельних ділянок для реконструкції, експлуатації та обслуговування
адміністративних будівель на вул. Братській, 3 (літери «А, Б, В») у
Подільському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 11, «проти» - немає,
«утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

Депутати Київради Гордон Д.І. та Міщенко О.Г. участі е
голосуванні не брали.

Голова комісії

Секретар комісії

В. Прокопів

Д. Гордон

