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Протокол

№ 13

засідання постійної комісії Київради
з питань містобудування, архітектури та землекористування

14-00 год.

від 23.12.2014

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

- голова постійної комісії, головуючий;

Левада С.Я

- перший заступник голови постійної
комісії;

Шилюк П.С.

- заступник голови постійної

комісії;

Дворніков В М

" заступник голови постійної комісії
(з питань землекористування );

М икитасьМ В

“

Гордон Д.І.

_ секретар постійної комісії;

заступник голови постійної комісії
(з питань містобудування та
архітектури)

Баленко І.M., Безпалий О.І.,
Закревська Л.О., Лапшов О.В.,
Меліхова Т.І., Михайленко В.О.,
Міщенко О.Г., Найдьонов О.В.,
Непоп В.І., Семененко O.A.,
Турець В.В., Харченко О.В.,
Янченко Г.І.

- члени постійної комісії.

Запрошені:
Кримчак С.О.,
І Ясинський Г.І.,
Велімовський А.Р.,
і Андрєєв A.C.,
j Палій С.Ю.,
Костюшко О.П.,
Окопний О.Ю.,
Мондриївський В.М.

- депутати Київради;

Поліщук О.Г.

директор Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київради (КМДА);

Кулаковський Ю.П.

заступник директора Департаменту земельних
ресурсів - начальник управління формування
ринку землі

Целовальник С.А.

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

Вавриш A.B.

заступник
директора
Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого
органу Київради (КМДА) - начальник Служби
містобудівного кадастру;

Олексієнко І.С.

АгеєваВ.В.

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

Марченко В.П.

Черніховський В.

- заст. начальника Служби містобудівного
кадастру;
- представник ОСЫ «Комітет ради
житлового
масиву
Виноградар»,
представник
координаційної ради ГНО «Київське Віче»;

Плотнікова І.М.
Гранцева О.,
Мяловська Н.І.

- з питання ТОВ «Дісбуд» та М іШ «МІГ-91»;

Туманян А.

- з питання надання статусу скверу земельній
ділянці площею 2 га на вул. Кадетський гай;

Тігішвілі Г.Г.,
Валєєва О.М,
Гадмалієв С.Б,
Кравченко Л.Г.
Абдулаев В.Г.

- з питання ТОВ «Вагра»;

Перхальський І.С

- з питання надання статусу скверу земельній
ділянці площею 0,48 га на вул. Петра
Вершигори, 9-г;

РоманюкВ.Г.
Давидов О.
Мельничук Г.
Дорошенко А.І.

- по справі-клопотанню К-23029;
- по справі-клопотанню К-22830;
- представник газети «Вечірній Київ»;
- по кадастровій справі А-20379;

Соловйова I.

- з питання введення мораторію на нове
будівництво;

Фесюк А.І.

- з питання надання статусу скверу земельній
ділянці на вулиці Закревського, 30-42;

Плавицький Р.

-1111 «Сила людей»;

Турчин С.І.,
Корогот Т. А.,
Винарський А.О.

- з питання забудови на просп. Перемоги,
71-А;

Чорній Б.П.

- заст. генерального директора КП КІА;
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- помічник депутата Київради Андрійка Р.Ю.

Дутка Р.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання постійної комісії Київської міськоїради
з питань містобудування, архітектури та землекористування
23.12.2014
1. Розгляд проектів ріш ень про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок матеріали додаються:
1.1. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
(комунальні підприємства / державні установи).
К-22105 К-21725
К-22433 К-21337 К-22103
К-23265 К-23514
1.2. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (юридичні
особи/ фізичні особи).
К-22692 К-22033
К-22495 К-17956 К-22345
К-22237 К-22032
К-21695 К-22026
К-21226 К-22155 К-22413
К-21246
1.3. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
(громадяни).
К-22595 К-22217
К-23398

2.

Розгляд проектів ріш ень про відмову в наданні дозволів на
розроблення
проектів
землеустрою
щодо відведення
земельних ділянок - матеріали додаються.
К-23508
3.

П овторний розгляд проектів ріш ень про надання дозволів на
розроблення
проектів
землеустрою
щодо відведення
земельних ділянок - м ат еріали додаю т ься:

,3.1. Повторний розгляд проектів рішень про надання
дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок (юридичні особи/фізичні особи).
К-23029
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4. Розгляд кадастрових справ - матеріали додаються:
4.1. Розгляд кадастрових справ {надання/передача).
А-20781
А-20344

Д-7009
Д-6858

А-18417

Д-5705

А-20865

Д-6262

Д-5361

4.2. Розгляд кадастрових справ {поновлення договорів оренди).
А-21114
А -19774

А-21061
А-21003

А-20505
А-20994

А-20955

А-21169

А-21178

А-18496

4.3. Розгляд кадастрових справ {зміна цільового призначення).
Д-6827

4.4. Розгляд кадастрових справ {громадяни).
А-6129

А-19158

5. П овторний
додаються:

розгляд

кадастрових

справ

-

матеріали

5.1. Повторний розгляд кадастрових справ {надання/передача).
Д-6982

5.2. Повторний розгляд кадастрових справ {продаж/аукціони).
Є-1252

Є-1251

5.3. Повторний розгляд
користування).

кадастрових

справ

{припинення

права

А-20774

5.4. Повторний розгляд кадастрових справ {громадяни).
А-11832

А-12535

А-13098

А-7887

А-7493

5.5. Повторний розгляд кадастрових справ {поновлення договорів оренди
та внесення змін до них) .
А-20840

А-20938

А-20251

А-20379

А-21138

А-19905

5.6. Повторний розгляд кадастрових справ {приватизація).
П-9043

6. Розгляд правових висновків управління правового забезпечення
діяльності К и ївської м іської ради:
6.1. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 14.10.2014 №08/230-1211 до
проекту рішення "Про внесення змін до рішення Київської міської
ради" від 18.10.2007 №1009/3842, "Про передачу Українській
Уніонній Конференції Церкви Адвентистів сьомого дня земельної
ділянки для реконструкції незавершеного будівництвом об’єкта під
медичний
центр
з
його
подальшими
експлуатацією
та
обслуговуваннями на вул. Лариси Руденко, 3 у Дарницькому районі
м. Києва" із змінами та доповненнями внесеними рішенням Київської
міської ради від 18.09.2008 №297/297" (ПР-5513 від 13.08.2014,
кадастрова справа А-19885) - матеріали додаються.
6.2. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 12.12.2014 №08/230-1752 до
проекту рішення "Про передачу ТОВАРИСТВУ
З ОБМЕЖЕНОЮ
о
__ ___
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК
"ЛЕЛЕКА"
земельної ділянки для реконструкції майнового комплексу з
розміщенням будівель медичного призначення з подальшими їх
експлуатацією та обслуговуванням на вул. Гамарника, 56 (літ. А, Б) в
Оболонському районі м.Києва" (ПР-5818 від 08.10.2014, кадастрова
справа Д-6936) - матеріали додаються.
6.3. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 12.12.2014 №08/230-1754 до
проекту рішення Київської міської ради "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 №155/4388" 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
- матеріали додаються.
6.4. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 16.12.2014 №08/230-1786 до
проекту рішення "Про надання дозволу на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу" (ПР-6055
від 19.11.2014, кадастрова справа Є-1233) - матеріали додаються.
6.5. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 02.12.2014 №08/230-1674 до
проекту рішення «Про поновлення малому приватному підприємству
"Мрія-93" договору оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування закладу громадського харчування з літнім
майданчиком на просп. Броварському, 5-ж (літера А) у Дніпровському

^

районі м. Києва та внесення змін до нього» (ПР-5666 від 01.09.2014,
кадастрова справа А-20810) -м ат еріали додаються.
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7.

Розгляд звернення мешканців, що проживають по вулицях
Солом’янській та Волгоградській у Солом’янському районі м. Києва
щодо повторного розгляду питання відміни рішення Київради від
23.10.13 №419/9907 "Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю "ВАГРА" земельної ділянки для будівництва,
обслуговування
та
експлуатації
житлового
будинку
на
вул. Волгоградській, 25 у Солом'янському районі м. Києва" та
розірвання договору оренди земельної ділянки - лист додається.

8.

Повторний розгляд проекту рішення "Про визнання таким,
що втратило чинність, рішення Київської міської ради від
01.11.2012 №395/8679 "Про надання Вищому господарському суду
України земельних ділянок для будівництва, експлуатації та
обслуговування адміністративного будинку Вищого господарського
суду України з паркінгом на перетині бульв. Дружби народів та
вул. Старонаводницької у Печерському районі м. Києва" за поданням
депутата Київради С.Кримчака - матеріали додаються.

9. Розгляд проекту рішення "Про введення мораторію на нове будівництво,
реконструкцію та продаж земельних ділянок в межах охоронних
(буферних)
зон
м.
Києва"
за
поданням
депутатів
В.Дворнікова, В.Кустової) - матеріали додаються.
10. Розгляд листа Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київради (КМДА) від 08.12.14 №11869/0/062/27-14) щодо
розгляду проекту рішення "Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 13 листопада 2013 №518/10006" - матеріали
додаються.
11. Розгляд листа Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київради (КМДА) від 08.12.2014 №11869/0/062/27-14 щодо
розгляду проекту розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА)
«Про внесення змін до Положення про Департамент містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)" - матеріали додаються.
12. Розгляд проекту рішення "Про надання статусу скверу земельній ділянці
площею 0,48 га на вул. Петра Вершигори, 9-г у Дніпровському районі
м. Києва та визнання таким, що втратило чинність Рішення Київської
міської ради від 29 листопада 2012 року № 619/8903 "Про надання
Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового
будинку з підземним паркінгом на вул. Петра Вершигори, 9-г у
Дніпровському районі м. Києва" за поданням депутата Київради
Р.Андрійка -матеріали додаються.
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13. Розгляд проекту рішення "Про надання статусу скверу земельній
ділянці по вулиці Закревського, 30-42 у Деснянському районі м. Києва"
за поданням депутата Київради Б.Ганнохи - матеріали додаються.
14. Розгляд проекту рішення "Про надання статусу скверу земельній ділянці
площею 2 га на вул. Кадетський гай біля будинку № 6 у Солом’янському
районі м. Києва" за поданням Депутата Київради О. Костюшко матеріали додаються.
15. Повторний розгляд проекту рішення "Про розірвання договору оренди
земельної ділянки, укладений між Київською міською радою та
товариством з обмеженою відповідальністю "ДІСБУД" від 26.06.08 року
№ 66-6-00477, на підставі рішення Київської міської ради від 20.12.2007
року №1487/4320" - матеріали додаються.
16. Повторний розгляд проекту рішення "Про розірвання договору
оренди земельної ділянки, укладений між Київською міською радою та
приватним підприємством "ПРОДМАРТ" від 16.04.07 року № 78-6
00434, на підставі рішення Київської міської ради від 22 лютого 2007
року № 189/850" 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
-м ат еріали додаються.
17.

Різне (розгляд листів, розгляд та затвердження протоколів засідань
робочих груп) -матеріали додаються'.

Розгляд листа депутата Київської міської ради В.Мондриївського від
17.12.2014 №08/279/066-9 щодо питання поновлення терміну дії рішення
Київради від 23.10.2013 № 362/9850 "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" - лист додається.

17.1.

17.2. Розгляд листа депутата Київської міської ради О.Міщенка від 26.11.2014
№08/279/065-83 (ВХ.№08/і822і від 27.п.і4) щодо скасування права власності на
земельну ділянку по провулку Бишівському, 7 у Дніпровському районі
м. Києва - лист додається.
17.3. Розгляд листа депутата Київської міської ради О.Міщенка від 26.11.2014

№08/279/065-87 (ВХ.№08/ш 2з від 27.11.14) щодо питання надання будівлям за
адресою: Машиністівська, 1 у Дніпровському районі м. Києва статусу
гуртожитків - лист додається.
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17.4. Розгляд листа Департаменту земельних ресурсів виконавчого

органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) від 24.12.2014
№05704113710 (вх. №08/18993 від 09.12.14) стосовно питання підготовки проекту
договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки на
вул. Січневого повстання, 26 у Печерському районі м. Києва від 20.09.2005
№82-6-00317 - лист додається.

17.5. Розгляд листа управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 12.12.2014 вх. № 08/230-1762 стосовно надання позиції
постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та
землекористування щодо ситуації із будівництвом закладу громадського
харчування за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська, 7 у Дарницькому
районі м. Києва.
17.6.

Розгляд звернення ініціативної групи мешканців від 19.12.2014 щодо
забудови на просп. Перемоги, 71-А у Святошинському районі м. Києва.

П И ТА Н Н Я, ВН ЕСЕН І НА РО ЗГЛ Я Д Д О ДАТКО ВО
18. Пропозицію депутата Київради Велімовського А.Р. щодо розгляду листа
громадської організації Дніпровського району м.Києва «Самоврядна
громада» від 18.12.2014 № 109 щодо ситуації, яка склалася навколо
земельної ділянки на вул. Андрія Малишка, 39-а у Дніпровському районі у
зв’язку з розпочатим будівництвом прибудови до Дніпровського
універмагу для розміщення магазину промислових товарів.
19. Пропозицію депутата Київради Турця В.В. щодо розгляду 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 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.
20. Пропозицію депутата Київради - голови постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Прокопіва В.В. щодо
розгляду 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 подання постійної комісії Київради з
питань містобудування, архітектури та землекористування.
21. Пропозицію депутата Київради Ясинського Г.І. щодо розгляду проекту
рішення «Про затвердження Концепції програми розвитку паркувального
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простору в місті Києві» за поданням депутатів Київради І. Піковського
та Г. Ясинського.
22. Пропозицію депутата Київради Микитася М.В. щодо розгляду проекту
рішення «Про поділ земельної ділянки, що перебуває в оренді приватного
підприємства «Женя» на вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі
м. Києва, внесення змін до договору оренди земельної ділянки та передачу
земельних ділянок приватному підприємству «СВ» на вул. Оноре де
Бальзака, 3 та 3 (літ.Б) у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування будівлі шиномонтажу»
(ПР-5753 від 26.09.2014,
кадастрова справа Д-6879).
23.

Пропозицію депутата Київради - голови постійної комісії Київради з
питань містобудування, архітектури та землекористування Прокопіва В.В.
щодо розгляду проекту рішення «Про особливості й застосування Порядку
розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціальнокультурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької
діяльності в м. Києві» за поданням заступника голови Київської міської ради
державної адміністрації П.Рябікіна та директора Департаменту містобудування та
архітектури С.Целовальника.

24. Пропозицію депутата Київради - голови постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Прокопіва В.В. щодо
розгляду проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Обуховій
Наталії Анатоліївні на вул. Братській, 6 у Подільському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування адміністративного, виробничо-складського
комплексу, гаражу та закладу громадського харчування» (ПР-6332 від
19.12.2014, справа клопотання К-23590).
25. Пропозицію депутата Київради - голови постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Прокопіва В.В. щодо
розгляду проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю "РЕАЛ ГРУП" на вул. Ярославів Вал, 15 (літ. А) у
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
адміністративної будівлі» (ПР-6330 від 19.12.2014, справа клопотання
К-23529).
26. 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
громадської та житлової забудови на вул. Здолбунівській (перетин вул.
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Тепловозної) у Дарницькому районі м. Києва» (ПР-6334 від 23.12.2014,
кадастрова справа Д-4267).
27. Пропозицію депутата Київради - голови постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Прокопіва В.В. щодо
повторного розгляду проекту 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" (ПР-5883 від 23.10.2014,
справаклопотання К-22830).
28. Пропозицію депутата Київради - секретаря постійної комісії Київради з
питань містобудування, архітектури та землекористування Гордона Д.І.
щодо надання доручення управлінню забезпечення діяльності постійної
комісії
Київради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування підготувати звернення до голови робочої групи з питань
історичного ареалу та культурної спадщини міста Києва.

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
(комунальні підприємства / державні установи):
1.1.1.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22105
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок комунальному підприємству "Київпастранс" на
перетині вул. Братиславської та вул. Сулеймана
Стальського у Деснянському та Дніпровському районах
м. Києва для розширення повороту з облаштуванням
додаткових місць паркування для автотранспорту з
подальшими його експлуатацією та обслуговуванням".
(ПР-6210 від 03.12.2014)

Земельні ділянки площами 0,42 га / 0,06 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству "Київпастранс" на перетині вул.
Братиславської та вул. Сулеймана Стальського у Деснянському та
Дніпровському районах м. Києва для розширення повороту з
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облаштуванням додаткових місць паркування для автотранспорту з
подальшими його експлуатацією та обслуговуванням".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Турець В.В., Микишась М.В., Баленко І.М. та
Міщенко О.Г. участі в голосуванні не брали.
1.1.2.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21725
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальному підприємству виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної
адміністрації)
"Київське
інвестиційне
агентство" на перетині бульв. Володимира Висоцького
та просп. Володимира Маяковського у Деснянському
районі м. Києва для будівництва, експлуатації та
обслуговування об’єктів громадського призначення".
(ПР-6206 від 25.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,17 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ:
Прокопів
В.В.,
Олексієнко
Целовальник С.А., Чорній Б.П., Меліхова Т.І.

І.С.,

Поліщук

О.Г.,

Голосували:
Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне
агентство" на перетині бульв. Володимира Висоцького та просп.
Володимира Маяковського у Деснянському районі м. Києва для
будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів громадського
призначення"
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10 (Прокопів В.В., Левада С.Я., Шилюк П.С.,
Дворніков В.М., Гордон Д.І., Михайленко В.О.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Турець В.В.,
Харченко О.В.),
«проти» - 2 (Меліхова Т.І., Семененко O.A.),
«утрималось» - 3 (Лапшов О.В., Закревська Л.О.,
Безпалий О.І.)

Депутати Київради Микитась М.В., Янченко Г.І., Баленко І.М.
та Міщенко О.Г. участі в голосуванні не брали.
(Ріш ення не прийнят о)
В раховую чи недост ат ню кількіст ь голосів для підт римання
проект у ріш ен ня, надійш ла ниж ченаведена пропозиція, за я к у було
проголосовано:
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Голосували: Відкласти розгляд проекту ріш ення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне
агентство"
на
перетині
бульв.
Володимира
Висоцького
та
просп. Володимира Маяковського у Деснянському районі м. Києва для
будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів громадського
призначення».
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» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Янченко Г.І., Баленко І.М. та Міщенко О.Г.
участі в голосуванні не брали.
(Ріш ення прийнят о).

1.1.3 .СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22433
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Національному історико-архітектурному музею
"Київська фортеця" у пров. Запечерному у Печерському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
пам'яток архітектури (фортифікації)".
(ПР-5748 від 26.09.2014)

Питання було розглянуто робочою групою з питань
історичного ареалу та культурної спадщини та Постійною
комісією з питань культури та туризму 08.10.2014 - за
результатами розгляду було прийнято рішення підтримати
проект рішення.
Земельна ділянка площею 0,98 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Національному історико-архітектурному музею "Київська фортеця" у
пров. Запечерному у Печерському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування пам'яток архітектури (фортифікації)".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Янченко Г.І., Баленко І.М. та Міщенко О.Г.
участі в голосуванні не брали.
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1.1.4.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21337
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Національному історико-архітектурному музею
"Київська фортеця" на вул. Січневого повстання у
Печерському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування пам'яток архітектури (фортифікації)".
(ПР-5747 від 26.09.2014)

Питання було розглянуто робочою групою з питань
історичного ареалу та культурної спадщини та постійною
■
комісією з питань культури та туризму 08.10.2014 - за
результатами розгляду було прийнято рішення підтримати проект рішення за умови викладення у пункті 1
правильної назви вулиці.
Земельна ділянка площею 1,85 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Національному історико-архітектурному музею "Київська фортеця" на
вул. Січневого повстання у Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування пам'яток архітектури (фортифікації)" за
умови зазначення сучасної назви вулиці, яку відповідно до
рішення Київради від 08.07.2010 М981/4419 було перейменовано
на вул. Лаврську.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Янченко Г.І. та Міщенко О.Г.
голосуванні не брали.
1.1.5 .СЛУХАЛИ:

участі в

Справа-клопотання К-22103
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Міністерству внутрішніх справ України на
Набережному шосе, 25 у Печерському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування адміністративної
будівлі та паркінгу".
(ПР-6085 від 20.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,17 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Міністерству внутрішніх справ України на Набережному шосе, 25 у
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Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
адміністративної будівлі та паркінгу".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Янченко Г.І. та Міщенко О.Г.
голосуванні не брали.
1.1.6.СЛУХАЛИ:

участі в

Справа-клопотання К-23265
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
1
СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ
ЦЕНТРУ
ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ на
вул. Вишгородській, 150 в Оболонському районі
м.Києва
для
реконструкції,
експлуатації
та
обслуговування будівель і спуруд 1 Спеціального
центру швидкого реагування ДСНС України".
(ПР-6226 від 04.12.2014)

Земельна ділянка площею 8,09 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 1
СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ
ЦЕНТРУ
ШВИДКОГО
РЕАГУВАННЯ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ на
вул. Вишгородській, 150 в Оболонському районі м.Києва для
реконструкції, експлуатації та обслуговування будівель і спуруд 1
Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Янченко Г.І. та Міщенко О.Г.
голосуванні не брали.
1.1.7.СЛУХАЛИ:

участі в

Справа-клопотання К-23514
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
"ДЕРЖПОСТАЧАННЯ" на вул. Верховинній, 53/13 у
Святошинському районі м.Києва для реконструкції,
будівництва багатоповерхового житлового комплексу з
подальшою експлуатацією та обслуговуванням".
(ПР-6329 від 17.12.2014)

Земельна ділянка площею 1,38 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ДЕРЖПОСТАЧАННЯ" на вул.
Верховинній, 53/13 у Святошинському районі м.Києва для реконструкції,
будівництва багатоповерхового житлового комплексу з подальшою
експлуатацією та обслуговуванням".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Меліхова Т.І., Семененко о.А., Лапшов С.Я.).

Депутати Київради Янченко Г.І. та Міщенко О.Г.
голосуванні не брали.

участі в

1.2. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок (юридичні
особи/фізичні особи):
1.2.1 .СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22692
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"Бест Лайн" на вул. Промисловій, 4 у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування
складських будівель".
(ПР-6084 від 20.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,50 га - в оренду на 15 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 "Бест Лайн" на вул.
Промисловій, 4 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування складських будівель".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Янченко Г.І. та Міщенко О.Г.
голосуванні не брали.
1.2.2.СЛУХАЛИ:

участі в

Справа-клопотання К-22033
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БІТЕК-С"
на

вул. Магнітогорській, 1 (літ. XXV) у Деснянському
районі м.Києва для експлуатації та обслуговування
будівлі складу".
(ПР-5843 від 14.10.2014)

Земельна ділянка площею 0,11 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТЕК-С" на
вул. Магнітогорській, 1 (літ. XXV) у Деснянському районі м.Києва для
експлуатації та обслуговування будівлі складу".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Янченко Г.І. та Міщенко О.Г.
голосуванні не брали.

участі в

1.2.3 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22495
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"ОМЕГА ЛАИТ ГРУП" на вул. Попудренка, 50-в у
Деснянському районі м.Києва для реконструкції,
експлуатації та обслуговування торговельно-офісної
будівлі".
(ПР-6276 від 12.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,12 га - в оренду на 10 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 "ОМЕГА ЛАИТ ГРУП" на
вул. Попудренка, 50-в у Деснянському районі м.Києва для реконструкції,
експлуатації та обслуговування торговельно-офісної будівлі".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Янченко Г.І. та Міщенко О.Г.
голосуванні не брали.
1.2.4.СЛУХАЛИ:

участі в

Справа-клопотання К-17956
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
Гончарову
Петру
Олександровичу
на
вул. Магнітогорській, 1 у Деснянському районі м. Києва

для експлуатації та обслуговування офісно-складських
будівель".
(ПР-6026 від 13.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,21 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
Гончарову Петру Олександровичу на вул. Магнітогорській, 1 у
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
офісно-складських будівель".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Янченко Г.І., Баленко І.М, та Міщенко 0,Г.
участі в голосуванні не брали.
1.2.5.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22345
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Левченку Віктору Васильовичу на вул. Крайній,
10-а у Деснянському районі м. Києва для реконструкції,
експлуатації та обслуговування приміщень магазину".
(ПР-6111 від 24.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,01 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
Левченку Віктору Васильовичу на вул. Крайній, 10-а у Деснянському
районі м. Києва для реконструкції, експлуатації та обслуговування
приміщень магазину".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Янченко Г.І., Баленко І.М. та Міщенко О.Г.
участі в голосуванні не брали.
1.2.6.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22237
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Григорян Анжелі Георгіївні та Григорян Ірині
Ашотівні
на
просп.
Маяковського,11-а/2
у
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування будівлі для пошиву і ремонту взуття".
(ПР-6082 від 20.11.2014)
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Земельна ділянка площею 0,01 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
Григорян Анжелі Георгіївні та Григорян Ірині Ашотівні на просп.
МаяковськогоД 1-а/2 у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування будівлі для пошиву і ремонту взуття".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Янченко Г.І., Баленко І.М. та Міщенко О.Г.
участі е голосуванні не брали.
1.2.7.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22032
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки товариству з обмеженю відповідальністю
"ІТАК"
на вул. Магнітогорській, 1 (літ. Е) у
Деснянському районі м. Києва для обслуговування та
експлуатації господарських будівель і споруд".
(ПР-6028 від 13.11.2014)

Земельна ділянка площею 1,23 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Беспалий О.І., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству
з
обмеженю
відповідальністю
"ІТАК"
на
вул. Магнітогорській, 1 (літ. Е) у Деснянському районі м. Києва для
обслуговування та експлуатації господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Янченко Г.І., Баленко І.М. та Міщенко О.Г.
участі в голосуванні не брали.
1.2.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21695
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки СПІЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
"ЄВРОХІМ"
на
вул. Червоноткацькій, 81а у Деснянському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування виробничоскладського приміщення".
(ПР-6083 від 20.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,12 га - в оренду на 10 років.
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ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
СПІЛЬНОМУ
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
"ЄВРОХІМ" на вул. Червоноткацькій, 81а у Деснянському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування виробничо-складського
приміщення".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Янченко Г.І., Баленко І.М. та Міщенко О.Г.
участі в голосуванні не брали.
1.2.9.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22026
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"Мета Імпекс-Центр" на вул. Магнітогорській, 1
(літ. VII) у Деснянському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування будівель складу".
(ПР-6029 від 13.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,23 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 "Мета Імпекс-Центр" на вул.
Магнітогорській, 1 (літ.VII) у Деснянському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування будівель складу".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Янченко Г.І., Баленко І.М. та Міщенко О.Г.
участі в голосуванні не брали.
1.2.10.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21226
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки фізичній особі-підприємцю Шолудько Вірі
Максимівні на вул. Прирічній, 5-в (літ. А) в
Оболонському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування ветеринарного пункту".
(ПР-6065 від 20.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,01 га - в оренду на 15 років.
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ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
фізичній
особі-підприємцю
Шолудько
Вірі
Максимівні
на
вул. Прирічній, 5-в (літ. А) в Оболонському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування ветеринарного пункту".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Киівради Янченко Г.І. та Баленко І.М. участі в
голосуванні не брали,
1.2.11 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22155
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛ НЕРУХОМІСТЬ" на
вул. Фрунзе, 23 у Подільському районі м.Києва для
експлуатації та обслуговування житлово-офісного
будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими
приміщеннями громадського призначення та підземним
паркінгом".
(ПР-5798 від 06.10.2014)

Земельна ділянка площею 0,29 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 "ПОДІЛ
НЕРУХОМІСТЬ" на вул. Фрунзе, 23 у Подільському районі м.Києва для
експлуатації та обслуговування житлово-офісного будинку з вбудованоприбудованими нежитловими приміщеннями громадського призначення
та підземним паркінгом".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Киівради Янченко Г,І., Харченко О.В. та Баленко І.М.
участі в голосуванні не брали.
1.2.12.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22413
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину Андріуці Руслану Анатолійовичу
на вул. Пшеничній, 18 у Святошинському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування офісно-
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складських будівель і споруд".
(ПР-5463 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,40 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
громадянину Андріуці Руслану Анатолійовичу на вул. Пшеничній, 18 у
Святошинському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
офісно-складських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Янченко Г.І., Харченко О.В. та Баленко І.М.
участі в голосуванні не брали,
1.2.13 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21246
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо
передачі у власність
громадській організації "Садівницьке товариство
"Фронтовик" земель загального користування (дороги,
проїзди, будівлі охорони)
на вул. Медовій у
Солом’янському районі м.Києва".
(ПР-6231 від 05.12.2014)

Земельні ділянки площами 0,85 га/1,11 га/ 0,49 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., МеліхоВа Т.І., Непоп В.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо
передачі у власність
громадській організації "Садівницьке товариство "Фронтовик" земель
загального користування (дороги, проїзди, будівлі охорони) на
вул. Медовій у Солом’янському районі м.Києва".
сг
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Янченко Г.І., Харченко О.В. та Баленко І.М.
участі в голосуванні не брали.
1.3. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок {громадяни):
1.3.1 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22595
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці Третяк Вірі Костянтинівні на
вул. Квітки-Основ’яненка, 51 у Голосіївському районі
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м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд".
(ПР-6113 від 24.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту ріш ення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Третяк Вірі Костянтинівні на вул. Квітки-Основ’яненка, 51 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд".
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» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Михайленко В.О., Харченко
Баленко І.М. участі в голосуванні не брали.
1.3.2.СЛУХАЛИ:

О.В.
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Справа-клопотання К-22217
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
громадянину
Ободовському
Богдану
Вікторовичу на вул. Бродівській, 143-6 у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд".
(ПР-6114 від 24.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,04 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту ріш ення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Ободовському Богдану Вікторовичу на вул. Бродівській,
143-6 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд".
2. Створити робочу групу у складі депутатів Найдьонова О.В.,
Левади С.Я., М еліхової 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» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Харченко О.В. участі в голосуванні не брав.
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1.3.3 .СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23398
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину Угринюку Богдану Богдановичу
на вул. Проектній у Солом’янському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд".
(ПР-6104 від 24.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,07 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Угринюку Богдану Богдановичу на вул. Проектній у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд".
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» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Харченко О.В. участі в голосуванні не брав.
2. Розгляд проектів рішень про відмову в наданні дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок:
2.1.СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23508
Повторний розгляд проекту рішення "Про відмову у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок громадянину
Угринюку Богдану Богдановичу у Солом’янському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель та споруд".
(ПР-6214 від 03.12.2014)

Земельні ділянки площею 12,6 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Поліщук О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект ріш ення "Про відмову у наданні дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
громадянину Угринюку Богдану Богдановичу у Солом’янському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд".
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2.
Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА) вивчити можливість щодо
резервування вказаних земельних ділянок для надання їх учасникам АТО
або сім Т загиблих учасників А ТО.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Харченко О.В. участі в голосуванні не брав.

3. Повторний розгляд проектів рішень про надання дозволів на
розроблення
проектів
землеустрою
щодо
відведення
земельних ділянок:
3.1. П овторний розгляд проектів рішень про надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
Д ІЛ Я Н О К (іюридичні особи / фізичні особи)'.
3.1.1 .СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23029
Повторний розгляд проекту рішення "Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки підприємству "Учбововиробничий центр самовиживання інвалідів БЛАГО+"
Всеукраїнської
громадської
організації
"Союз
організацій інвалідів України" на вул. Курській, 1/26 у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва
соціального магазину".
(ПР-6000 від 10.11.2014)

На засіданні Постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
25.11.2014 за пропозицією деп. В.Непопа питання було
знято на довивчення.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до листа деп.
В.Непопа від 12.12.2014 №08/279-072-76 на 1-му арк. зауваження зняті.
Земельна ділянка площею 0,02 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Романюк В.Г., Непоп В.І., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ:
Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
підприємству "Учбово-виробничий центр самовиживання інвалідів
БЛАГО+" Всеукраїнської громадської організації "Союз організацій
інвалідів України" на вул. Курській, 1/26 у Солом’янському районі м.
Києва для будівництва соціального магазину".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Харченко О.В. участі в голосуванні не брав.

4. Розгляд кадаст рових справ:
4.1. Розгляд кадастрових справ {надання/передача):
4.1.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20781
Проект рішення
"Про передачу громадянам
Підрушняк Марині Володимирівні, Сиволапенку
Вячеславу Вячеславовичу земельної ділянки для
експлуатації
та
обслуговування
закладу
громадського харчування на вул. Раїси Окіпної, 4 літ
"А", "Б" у Дніпровському районі м. Києва".
(ПР-5715 від 24.09.2014)

Земельна ділянка площею 0,0344 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Янченко Г.І., Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про передачу
громадянам
Підрушняк
Марині Володимирівні,
Сиволапенку
Вячеславу Вячеславовичу земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування закладу громадського харчування на вул. Раїси
Окіпної, 4 літ "А", "Б" 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» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Харченко О.В. участі в голосуванні не брав.

4.1.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7009
Проект рішення "Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю "Епіцентр К" земельної
ділянки для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (торгівельного комплексу з дворівневою
парковкою) на просп. Московському, 13-а в
Оболонському районі м.Києва".
(ПР-6292 від 12.12.2014)

Земельна ділянка площею 3,0211 га (у тому числі в межах червоних ліній
площею 0,0666 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення "Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю "Епіцентр К" земельної ділянки для
будівництва та
обслуговування будівель торгівлі (торгівельного

комплексу з дворівневою парковкою) на просп. Московському, 13-а в
Оболонському районі м.Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Янченко Г.І., Лапшов О.В., Семененко O.A., Дворніков В.М.).

Депутат Київради Харченко О.В. участі в голосуванні не брав.
4.1.3 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18417
Проект рішення
"Про передачу
публічному
акціонерному
товариству
"Науково-виробниче
підприємство "Сатурн" земельних ділянок для
експлуатації та обслуговування адміністративновиробничих та господарських будівель і споруд на
просп. Леся Курбаса, 2-6, та вул. Героїв Космосу, 2-6
у Святошйнському районі м.Києва".
(ПР-5848 від 14.10.2014)

Земельна ділянка площею 0,3490 га (в межах червоних ліній) та площа
0,0723 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І., Поліщук О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення "Про передачу публічному
акціонерному товариству "Науково-виробниче підприємство "Сатурн"
земельних ділянок для експлуатації та обслуговування адміністративновиробничих та господарських будівель і споруд на просп. Леся Курбаса,
2-6 , та вул. Героїв Космосу, 2-6 у Святошйнському районі м.Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Харченко О.В. участі в голосуванні не брав.
4.1.4.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-5705
Проект рішення "Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю "Грант" земельної
ділянки для обслуговування та експлуатації
одноповерхового нежилого приміщення (магазину по
продажу продовольчих товарів) на вул. Полковника
Шутова, 6 (літ.Б) у Солом'янському районі м. Києва".
(ПР-5745 від 26.09.2014)

Земельна ділянка площею 0,0116 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення "Про передачу товариству з
обмеженою
відповідальністю
"Грант"
земельної ділянки для
обслуговування та експлуатації одноповерхового нежилого приміщення
(магазину по продажу продовольчих товарів) на вул. Полковника
Шутова, 6 (літ.Б) у Солом'янському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
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4.1.5 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20865
Проект рішення "Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю "ДАХ В.Н." земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування
адміністративного будинку на вул. Волинській, 67
(літ. А) у Солом'янському районі м. Києва".
(ПР-5714 від 24.09.2014)

До постійної комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування надійшов лист ТОВ
«ДАХ В.Н. стосовно зміни цільового призначення eux.
№111/12-14 від 08.12.2014 (вх. №08/18907 від 08.12.2014) н а 4-Х арк.).
Земельна ділянка площею 0,3057 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Непоп В.І., Шилюк П.С., Поліщук О.Г.,
Янченко Г.І.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи лист товариства з обмеженою відповідальністю
"ДАХ В.Н." В И Х . №111/12-14 В ІД 08.12.2014 (вх. № 08/18907 від 08.12.2014) та
висновку Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київради (КМДА) від 15.05.2014 №08/6673 підтримати проект
рішення "Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
"ДАХ В.Н." земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
адміністративного будинку на вул. Волинській, 67 (літ. А) у
Солом'янському районі м. Києва" за умови корегування цільового
призначення земельної ділянки, а саме: «для будівництва,
експлуатації та обслуговування адміністративних будівель».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Янченко Г.І., Семененко O.A.).

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

Кадастрова справа Д-6262
Проект рішення
"Про
передачу публічному
акціонерному товариству "УКРПРОМТЕПЛИЦЯ"
земельної ділянки для будівництва багатоповерхових
житлових будинків (в тому числі соціальне житло,
доступне та інше) з об'єктами соціально-побутового
призначення на вул. Петра Радченка, 27-29 у
Солом'янському районі м. Києва".
(ПР-6209 від 03.12.2014)

Земельна ділянка площею 3,1131 га (в тому числі в межах червоних ліній
площею 0,0030 га) - в оренду на 6 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Михайленко В.О., Гордон Д.І., Поліщук О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про передачу
публічному
акціонерному
товариству
"УКРПРОМТЕПЛИЦЯ"
земельної ділянки для будівництва багатоповерхових житлових
будинків (в тому числі соціальне житло, доступне та інше) з об'єктами
соціально-побутового призначення на вул. Петра Радченка, 27-29 у
Солом'янському 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» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Міщенко О.Г. участі е голосуванні не брав.

4.1.7.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-5361
Проект рішення "Про передачу земельної ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
"Бурхливий потік" для будівництва, експлуатації та
обслуговування багатофункціонального комплексу у
складі житлових будинків, торгівельно-офісних
приміщень,
об’єктів
соціально-побутового
призначення на вул. Академіка Туполева, 8 у
Шевченківському районі м. Києва".
(ПР-5973 від 06.11.2014)

Земельна ділянка площею 4,2734 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Янченко Г.І., Левада С.Я., Агєєва В.В.,
Поліщук О.Г., Мельничук Г., Лапшов О.В., Целовальник С.А.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю "Бурхливий потік" для
будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального
комплексу у складі житлових будинків, торгівельно-офісних приміщень,
об’єктів соціально-побутового призначення на вул. Академіка Туполева,
8 у Шевченківському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - 2 (Семененко O.A., Безпалий О.І.),
«утрималось» - 2 (Лапшов О.В., Янченко Г.І.).

4.1.8.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20344
Проект рішення "Про передачу товариству з
обмеженою
відповідальністю
"ДІМ
НА
МИХАЙЛІВСЬКІЙ"
земельної
ділянки
для
експлуатації
та
обслуговування
нежитлового
будинку (офісних приміщень) на вул. Михайлівській,

зо
7 (літ. А) у Шевченківському районі м. Києва".
(ПР-6072 від 20.11.2014)

Земельна ділянка площею 0,0475 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю "ДІМ НА МИХАЙЛІВСЬКІЙ" земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлового будинку
(офісних приміщень) на вул. Михайлівській, 7 (літ. А) у
Шевченківському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Прокопів В.В. та Турець В.В. участі в
голосуванні не брали,
4.1.9.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-6858
Проект рішення "Про передачу громадській
•
•••
м т л »•
и
* 1 1
організації Київський центр культури та освіти
земельної ділянки для будівництва нежитлової
будівлі (творчі майстерні) на вул. Олеся Гончара, 39
у Шевченківському районі м.Києва".
(ПР-6208 від 03.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,0686 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Гордон Д.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту ріш ення "Про передачу
громадській організації "Київський центр культури та освіти" земельної
ділянки для будівництва нежитлової будівлі (творчі майстерні) на вул.
Олеся Гончара, 39 у Шевченківському 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» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Прокопів В. В., Микитась М.В. та Турець В.В.
участі в голосуванні не брали.

4.2. Розгляд кадастрових справ {поновлення договорів оренди):
4.2.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21114
Проект рішення "Про поновлення приватному
підприємству "НЕССІ" договору оренди земельної
ділянки
для
експлуатації
та
обслуговування
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торговельного павільйону на вул. Героїв Дніпра
(кінцева зупинка трамваю № 16) в Оболенському
районі м.Києва".
(ПР-5758 від 02.10.2014)

П роектом ріш ення передбачено: Поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 26.07.2004 №78-6-00195 площею 0,0096 га.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту ріш ення "Про поновлення
приватному підприємству "НЕССІ" договору оренди земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування торговельного павільйону на
вул. Героїв Дніпра (кінцева зупинка трамваю № 16) в Оболонському
районі м.Києва" до прийняття Київською міською радою рішення
щодо затвердження схеми розміщення тимчасових споруд.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Прокопів В.В., Микитась М.В. та Турець В. В.
участі в голосуванні не брали.
4.2.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21061
Проект рішення "Про поновлення ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВУ, ЩО ПОВНІСТЮ НАЛЕЖИТЬ
ІНОЗЕМНИМ ІНВЕСТОРАМ "СК ДЖОНСОН"
договору оренди земельних ділянок для експлуатації
та обслуговування промислових будівель і споруд на
просп. Московському, 19-6 в Оболонському районі
м. Києва".
(ПР-6174 від 24.11.2014)

Проектом ріш ення передбачено: Поновити на 5 років договір оренди
земельних ділянок від 05.06.2007 №78-6-00442 (зі змінами) площею 4,3750 га, у
тому числі в межах червоних ліній площею 0,2267 га, та площею 0,3008 га.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Баленко І.М., Харченко О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення ТОВАРИСТВУ
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВУ, ЩО
ПОВНІСТЮ
НАЛЕЖИТЬ
ІНОЗЕМНИМ
ІНВЕСТОРАМ
"СК
ДЖОНСОН" договору оренди земельних ділянок для експлуатації та
обслуговування
промислових
будівель
і
споруд
на
просп. Московському, 19-6 в Оболонському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Прокопів В.В., Микитась М.В., Шилюк П.С.
та Турець В.В. участі в голосуванні не брали.
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4.2.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20505
Проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою
відповідальністю
"Печерськ-2006"
договору оренди земельних ділянок для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлово-офісного
комплексу
з
вбудовано-прибудованими
приміщеннями
та
підземним
паркінгом
на
вул. Димитрова, 5 у Печерському районі м. Києва".
(ПР-5436 від 06.08.2014)

П роектом ріш ення передбачено: Поновити на 10 років договір оренди
земельних ділянок № 82-6-00490 від 27.03.2008 площею 0,2022 га та площею
1,2985 га.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю "Печерськ-2006" договору
оренди земельних ділянок для будівництва, експлуатації та
обслуговування
житлово-офісного
комплексу
з
вбудованоприбудованими
приміщеннями
та
підземним
паркінгом
на
вул. Димитрова, 5 у Печерському 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» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Прокопів В.В., Микитась М.В., Шилюк П.С.
та Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

4.2.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20955
Проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою
відповідальністю
"ПЕЧЕРСЬКА
АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ" договору оренди
земельної ділянки для будівництва адміністративноділового центру з подальшими його експлуатацією та
обслуговуванням у проїзді Військовому, 8 у
Печерському районі м. Києва".
(ПР-6020 від 12.11.2014)

Проектом ріш ення передбачено: Поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 18.04.2008 №82-6-00495 площею 0,3168 га.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про поновлення
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
"ПЕЧЕРСЬКА
АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ" договору оренди земельної ділянки
для будівництва адміністративно-ділового центру з подальшими його
експлуатацією та обслуговуванням у проїзді Військовому, 8 у
Печерському 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» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Прокопів В.В., Микитась М.В., Шилюк П.С.
та Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

4.2.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21169
Проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю МАГАЗИН №241
"ПРОДТОВАРИ" договору оренди земельної ділянки
для будівництва,
експлуатації та обслуговування
торгівельного павільйону на вул. Патріса Лумумби,
21/21 у Печерському районі м. Києва".
(ПР-6004 від 10.11.2014)

П роектом ріш ення передбачено: Поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки площею 0,0142 га № 82-6-00301 від 07.06.2005.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Янченко Г.І., Дворніков В.М.

-

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю МАГАЗИН №241 "ПРОДТОВАРИ"
договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування торгівельного павільйону на вул. Патріса Лумумби,
21/21 у Печерському районі м. Києва" у з в ’язку з тим, що орендарем не
виконано ум ов пункту 8.4 договору оренди земельної ділянки від
07.06.2005 №82-6-00301, а саме: не розпочато будівництво, крім того
земельна ділянка знаходиться в межах прибудинкової території
будинку №21 на вул. Патріса Лумумби.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Янченко Г.І., Дворніков В.М.).

Депутати Київради Прокопів В.В., Микитась М.В., Харченко О.В.,
Шилюк П.С. та Турець В.В. участі в голосуванні не брали.
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4.2.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21178
Проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю "СЕРВІС-ТЕХНОБУД"
договору оренди земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлового комплексу
з об’єктами соціально-громадського призначення та
паркінгами зі знесенням існуючих будівель та споруд
на вул. Саперне поле, 5 у Печерському районі
м. Києва".
(ПР-6218 від 04.12.2014)

П роектом ріш ення передбачено: Поновити на 15 років договір оренди
земельної ділянки від 03.09.2012 №82-6-00666 площею 3,4531 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю "СЕРВІС-ТЕХНОБУД" договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлового комплексу з об’єктами соціально-громадського призначення
та паркінгами зі знесенням існуючих будівель та споруд на вул. Саперне
поле, 5 у Печерському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов
О.В.,
Микитась М.В.,
Харченко О.В., Шилюк П.С. та Турець В.В. участі в
голосуванні не брали.

4.2.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18496
Проект рішення "Про поновлення ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕД-СТ"
договору оренди земельної ділянки для будівництва,
експлуатації
та
обслуговування
лікувальнодіагностичного центру на вул. Верховинній, 69 у
Святошинському районі м. Києва".
(ПР-6002 від 10.11.2014)

П роектом ріш ення передбачено: Поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 13.04.2006 №75-6-00286 площею 0,8999 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про поновлення
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕД-СТ"
договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування
лікувально-діагностичного
центру
на
вул. Верховинній, 69 у Святошинському 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» - 1 4 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов
О.В.,
Микитась М.В.,
Харченко О.В., Шилюк П.С'. та Турець В.В. участі в
голосуванні не брали.

4.2.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19774
Проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю "Янком" договорів
оренди земельних ділянок для експлуатації та
обслуговування під'їзду, для влаштування заїзду на
територію та виїзду з території існуючої АЗС з
подальшою експлуатації та обслуговуванням на
вул. Івана Клименка, 1-а у Солом'янському районі
м. Києва".
(ПР-5510 від 13.08.2014)

Проект рішення погоджений постійною комісією
Київради з питань транспорту та зв ’язку.
Проектом рішення передбачено: Поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 26.07.2004 №72-6-00181 площею 0,0202 га (в межах
червоних ліній);
договір оренди земельної ділянки №72-6-00181 від 26.07.2014 площа 0,120 га (в
тому числі площею 0,0053 га та площею 0,0103 га в межах червоних ліній)
договір оренди земельної ділянки № 72-6-00448 від 10.10.2007.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Непоп В.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю "Янком" договорів оренди земельних
ділянок для експлуатації та обслуговування під'їзду, для влаштування
заїзду на територію та виїзду з території існуючої АЗС з подальшою
експлуатації та обслуговуванням на вул. Івана Клименка, 1-а у
Солом'янському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов
О.В.,
Микитась М.В.,
Харченко О.В.у Шилюк П.С. та Турець В.В. участі в
голосуванні не брали.
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4.2.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21003
Проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю науково-виробничому
центру "ЄВРОДІМ" договорів оренди земельних
ділянок для експлуатації та обслуговування під'їзних
шляхів та інформаційних табло до АЗС на
вул. Солом'янській у Солом’янському районі м. Києва
та внесення змін до них".
(ПР-5406 від 05.08.2014)

Проект, рішення погоджений постійною комісією
Київради з питань транспорту та зв ’язку.
Проектом ріш ення передбачено: Поновити на 5 років договори оренди
земельних ділянок від 24.07.2008 №72-6-00524 та від 24.07.2008 №72-6-00525
площі 0,0212 га, 0,0164 га, 0,0173 га, 0,0211га, 0,0143 га;
внести зміни до договорів оренди земельних ділянок від 24.07.2008 №72-6
00524 та від 24.07.2008 № 72-6-00525, а саме:
- слова «для влаштування під’їзних шляхів та інформаційних табло до АЗС»
замінити словами «для експлуатації та обслуговування під’їзних шляхів та
інформаційних табло до АЗС».
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю науково-виробничому центру "ЄВРОДІМ"
договорів оренди земельних ділянок для експлуатації та обслуговування
під'їзних шляхів та інформаційних табло до АЗС на вул. Солом'янській у
Солом'янському районі м. Києва та внесення змін до них".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов
О.В.,
Микитась М.В.,
Харченко О.В., Шилюк П.С. та Турець В.В. участі в
голосуванні не брали.
4.2.10. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20994
Проект рішення "Про поновлення приватному
підприємству "Лавашна" договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування магазинукафетерію та кондитерського цеху на вул. Донецькій,
10-а у Солом’янському районі м.Києва".
(ПР-5834 від 14.10.2014)

Проектом рішення передбачено: Поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 18.10.2005 №72-6-00322 площею 0,0091 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Баленко І.М., Олексієнко І.С.
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення приватному
підприємству "Лавашна" договору оренди земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування магазину-кафетерію та кондитерського
цеху на вул. Донецькій, 10-а у Солом’янському районі м.Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов
О.В.,
Микитась М.В.,
Харченко О.В. Шилюк П.С. та Турець В.В. участі в
голосуванні не брали.

4.3. Розгляд кадастрових справ (зміна цільового призначення):
4.3.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6827
Проект рішення "Про зміну цільового призначення
земельних ділянок приватному підприємству "ДЕВ
ОИЛ" для будівництва та експлуатації автозаправного
комплексу на просп.
Броварському,
53-а у
Дніпровському районі м. Києва".
(ПР-5997 від 10.11.2014)

Питання було розглянуто та погоджено на засіданні
постійної комісії Київради запитань транспорту та
зв ’язку.
Проектом ріш ення передбачено: змінити цільове призначення земельної
ділянки право власності на які посвідчено державними актами на право
власності на земельної ділянки від 13.06.2012 № 09-8-00172 та №09-8-00173
площі 0,0247 га та 0,1753 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про зміну цільового
призначення земельних ділянок приватному підприємству "ДЕВ ОЙЛ"
для будівництва та експлуатації автозаправного комплексу на просп.
Броварському, 53-а у Дніпровському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Янченко Г.І., Меліхова Т.І., Дворніков В.М.).

Депутати Київради Найдьонов О.В., Непоп В.І., Харченко О.В.
Шилюк П.С. та Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

4.4. Розгляд кадастрових справ (громадяни):
4.4.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-6129
Проект рішення "Про передачу громадянці Павлюк
Наталії Василівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
у
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пров. Лісовому, 3-а у Дарцицькому районі м.Києва".
(ПР-6328 від 17.12.2014)

Земельна ділянка площею ОД 000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянці
Павлюк Наталії Василівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Лісовому, 3-а у Дарцицькому районі м.Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов О.В., Непоп В.І., Харченко О.В.,
Шилюк П.С. та Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

4.4.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19158
Проект рішення "Про передачу громадянину Гордієнку
Євгенію Віталійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
індивідуального гаража на вул. Жовтневій, 86 у
Святошинському районі м.Києва".
(ПР-6254 від 09.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення "Про передачу громадянину
Гордієнку Євгенію Віталійовичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва, експлуатації та обслуговування індивідуального гаража
на вул. Жовтневій, 86 у Святошинському районі м.Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов О.В., Непоп В.І., Харченко О.В.,
Шилюк ПС, та Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

5. Повторний розгляд кадастрових справ:
5.1. Повторний розгляд кадастрових справ (надання / передача)’.
5.1.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6982
Повторний розгляд 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,
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3/1 (літ. А) у Подільському районі м.Києва".
(ПР-6241 від 08.12.2014)

На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
08.12.2014 питання було знято на довивчення за
пропозицією den. Д.Гордона.
Земельна ділянка площею 0,1193 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Гордон Д.І.
УХВАЛИЛИ: 1. 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.,
Тур ця 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 вирішення спору в
суді за позовом Національної академії керівних кадрів культури і
мистецтв від 26.11.2014 №301/1136 та надання протоколу засідання
робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов О.В., Henon В.І., Харченко О.В.,
Шилюк П.С. та Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

5.2. Повторний розгляд кадастрових справ {продаж/аукціони):
5.2.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1252
Повторний розгляд проекту рішеня "Про визначення
переліку земельних ділянок для опрацювання
можливості продажу їх (або права оренди на них) на
земельних торгах".
(ПР-6217 від 03.12.2014)
(копія проекту рішення з додатками на 6-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
в
4

5

6

7

9

10

11

-__
12

----

Додаток до рішення Київської міської ради
Перелік земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх
або права оренди на них на земельних торгах
Місце розташування (адреса)
Запропоноване цільове призначення
Орієнтовна площа
земельної ділянки
(функціональне використання)
земельної ділянки,
га
Г олосіївський район
просп. Науки, 37а
для будівництва, експлуатації та
0,97
обслуговування житлово-офісного
комплексу з паркінгами
Дарницький район
вул. Ревуцького, 19/1
для будівництва, експлуатації та
0,33
обслуговування паркінгу з об’єктами
надання послуг автовласникам
вул. Колекторна, 24/26
для будівництва, експлуатації та
0,93
обслуговування адміністративно-офісної
будівлі
Деснянський район
вул. Електротехнічна, 45-а
для будівництва, експлуатації та
3,25
обслуговування виробничого комплексу 3
адміністративними будівлями
0,12
просп. Володимира
для будівництва, експлуатації та
Маяковського, 21-г
обслуговування закладу торгівлі з
об’єктами соціальної інфраструктури
вул. Оноре де Бальзака (між
для будівництва, експлуатації та
0,19
будинками №12 та №14)
обслуговування закладу громадського
харчування з благоустроєм прилеглої
території
вул. Польова, 6
1,07
для будівництва, експлуатації та .
обслуговування об’єктів соціальнопобутового призначення
вул. Вікентія Беретті,4
для будівництва, експлуатації та
0,36
обслуговування об’єкта соціальнопобутового обслуговування
0,26
Перетин вул. Теодора
для будівництва, експлуатації та
Драйзера та
обслуговування торговельно-офісного
Електротехнічної
комплексу
0,36
вул. Миколи Закревського,
для будівництва, експлуатації та
33-а
обслуговування спортивно-оздоровчого
комплексу
Дніпровський район
для розміщення тимчасової газозаправної
0,26
вул. Азербайджанська, 13
станції та об’єктів автосервісу (або інше,
без права капітальної забудови)
Оболонський район
вул. Михайла Майорова,6
для будівництва, експлуатації та
0,49
обслуговування житлового будинку 3
підземним паркінгом
Печерський район
для будівництва, експлуатації та
вул.Старонаводницька, 6-6
0,19
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14

просп. Правди, 12

Т5

узвіз Богуславський,4

І6

вул. Межигірська, 35-а

І7

вул. Відпочинку, 25

|:18

вул. Гната Юри, 3-5

19

вул. Підлісна, 10

20
21

вул. Литвиненко-Вольгемут,
4-6
вул. Якуба Коласа, 14-а

22

вул. Кадетський Гай

23

вул. Механізаторів, 18

24

вул. Черкаська, 9-11

25

вул. Мельникова, 95

_

обслуговування об’єкта соціальнопобутового призначення
Подільський район
для будівництва, експлуатації та
обслуговування об’єкта 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’єкта громадського
призначення для обслуговування житлової
забудови
для влаштування, експлуатації та
обслуговування відкритої автостоянки з
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

0,20

0,33

0,07

0,23

0,10
0,41

0,88
0,33

3,37

2,32

0,36

0,92

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Баленко І.М., Олексієнко І.С., Кулаковський Ю.П.,
Гордон Д.І., Агєєва В.В., Непоп В.І., Меліхова Т.І.,
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення "Про визначення переліку
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або права
оренди на них) на земельних торгах" за умови виключення з додатку
№
п/п

Місце розташування (адреса)
земельної ділянки

1

просп. Науки, 37а

12

вул. Михайла Майорова,6

16

вул. Межигірська, 35-а

17

вул. Відпочинку, 25

19

вул. Підлісна, 10

22

вул. Кадетський Гай

І

*23

вул. Механізаторів, 18

Запропоноване цільове призначення
(функціональне використання)

Орієнтовна площа
земельної ділянки,
га

Г олосіївський район
для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлово-офісного
комплексу з паркінгами
Оболонський район
для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлового будинку 3
підземним паркінгом
Печерський район
для будівництва, експлуатації та
обслуговування адміністративно-офісного
центру
Святошинський район
для будівництва, експлуатації та
обслуговування об’єкта громадського
призначення для обслуговування житлової
забудови
для будівництва, експлуатації та
обслуговування об’єктів з надання послуг
автовласникам
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
торговельного призначення зі
збереженням існуючого стадіону та
благоустроєм території

0,97

0,49

0,07

0,23

0,41

3,37

2,32

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов О.В., Харченко О.В., Баленко І.М.,
Шилюк П.С., Закревська Л.О. та Прокопів В. В. участі в
голосуванні не брали.
5.2.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1251
Повторний розгляд проекту рішеня "Про внесення
змін до рішення
Київської міської ради від
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28.08.2008 № 134/134 «Про затвердження переліку
земельних ділянок, призначених для продажу на
земельних торгах (аукціонах з продажу земельних
ділянок або права їх оренди) під забудову".
(ПР-6054 від 19.11.2014)

Земельна ділянка на просп. Радянської України (між буд. №18
Подільському районі м. Києва площею 0,99 га.
проектом ріш ення передбачено: внести зміни до рішення
міської ради від 28.08.2008 № 134/134, а саме: в додатку до
пункті №43 в графі 3 «Орієнтовна площа земельної ділянки,
«0,1» замінити цифрами «0,99».

та №20) у
Київської
рішення у
га» цифри

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Олексієнко І.С., Кулаковський Ю.П.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про внесення змін до
рішення Київської міської ради від 28.08.2008
№ 134/134 «Про
затвердження переліку земельних ділянок, призначених для продажу на
земельних торгах (аукціонах з продажу земельних ділянок або права їх
оренди) під забудову".
2.
Направити представлені матеріали до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
на доопрацювання у з в ’язку з тим, що до постійної комісії Київради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
надійшов лист товариства з обмеженою відповідальністю «БТБ
ТОРГ» вх. № 08/18747 від 04.12.2014 з проханням виключити питання
продажу земельної ділянки на просп. Гонгадзе, 18-20, оскільки на цій
земельній ділянці знаходиться їхнє майно.
3. Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА) опрацювати можливість виключення з переліку
земельних ділянок, призначених для продажу на земельних торгах
затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.08.2008
№134/134, земельні ділянки, які неможливо буде продати з аукціону,
оскільки вони знаходяться в щільній житловій забудові і їх продаж
призведе до скарг громадян та соціальної напруги.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов О.В., Баленко І.М., Шилюк П.С.,
Закревська Л.О. та Прокопів В.В. участі в голосуванні не
брали.

5.3.

Повторний розгляд
користування):

5.3.1 .СЛУХАЛИ:

кадастрових

справ

{припинення

права

Кадастрова справа А-20774
Повторний розгляд проекту рішеня "Про припинення
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комунальному підприємству з питань будівництва
житлових будинків "Житлоінвестбуд-УКБ" права
користування
земельною
ділянкою
у
26-а
мікрорайоні
житлового
масиву
ВигурівщинаТроєщина у Деснянському районі м. Києва".
(ПР-5366 від 30.07.2014)

На засіданні Постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
19.08.2014 за проханням В.Непопа було прийнято
рішення перенести розгляд питання.
Земельна ділянка площею 6,1021 га.
Проектом рішення передбачено: відповідно до пункту "д" статті 9, пункту "а" статей

1.

2.

3.

4.

141, 142 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в України", враховуючи звернення
комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків
"Житлоінвестбуд-УКБ" від 16.05.2013 №117/2047 про добровільну відмову від права
користування земельною ділянкою, Київська міська рада ВИРІШИЛА:
Припинити комунальному підприємству з питань будівництва житлових будинків
"Житлоінвестбуд-УКБ" право постійного користування земельною ділянкою у 26-а
мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина-Троєщина у Деснянському районі м.
Києва, наданою відповідно до рішення Київської міської ради від 29.04.2010
№612/4050 "Про припинення права користування земельною ділянкою Деснянській
районній в м. Києві раді, надання земельної ділянки комунальному підприємству з
питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд - УКБ" для будівництва
житлових будинків з об'єктами соціально-побутової інфраструктури в 26-а
мікрорайоні ж/м Вигурівщина-Троєщина у Деснянському районі м. Києва та внесення
змін до рішення Київської міської ради від 26.11.2009 № 683/2752", право
користування якою посвідчено державним актом на право постійного користування
земельною ділянкою від 11.06.2010 №08-9-00030.
Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ради від 29.04.2010
№612/4050 "Про припинення права користування земельною ділянкою Деснянській
районній в м. Києві раді, надання земельної ділянки комунальному підприємству з
питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд - УКБ" для будівництва
житлових будинків з об'єктами соціально-побутової інфраструктури в 26-а
мікрорайоні ж/м Вигурівщина-Троєщина у Деснянському районі м. Києва та внесення
змін до рішення Київської міської ради від 26.11.2009 № 683/2752".
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) про прийняття цього рішення повідомити
Головне управління Держземагенства у м.Києві та реєстраційну службу Головного
управління юстицій у м.Києві.
Комунальному підприємству з питань будівництва житлових будинків
"Житлоінвестбуд-УКБ" повернути до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) державний
акт на право постійного користування земельною ділянкою від 11.06.2010 №08-9
00030.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про припинення комунальному
підприємству
з
питань
будівництва
житлових
будинків
"Житлоінвестбуд-УКБ" права користування земельною ділянкою у 26-а
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мікрорайоні
житлового
масиву
Вигурівщина-Троєщина
Деснянському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

у

Депутати Київради Найдьонов О.В., Міщенко ОТ., Гордон Д.І.,
Баленко І.М., Шилюк П.С., Закревська Л.О. та Прокопів В.В.
участі в голосуванні не брали.

5.4. Повторний розгляд кадастрових справ {громадяни)'.
5.4.1 .СЛУХАЛИ:

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

На засіданні Постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
08.12.2014 рішення по зазначеному питанню не набрало
голосів.
Земельна ділянка площею 0,1000 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянину
Яровому Андрію Миколайовичу у власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господаорських
будівель і споруд на Столичному шосе, 28-к у Голосіївському районі м.
Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).
і

Депутати Київради Найдьонов О.В., Міщенко О.Г., Гордон Д.І.,
Баленко І.М., Шилюк П.С., Закревська Л.О. та Прокопів В.В.
участі в голосуванні не брали.
5.4.2.СЛУХАЛИ:

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

На засіданні Постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
08.12.2014 рішення по зазначеному питанню не було
прийняте.
Земельна ділянка площею 0,0958 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення "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» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

Депутати Київради Найдьонов О.В., Гордон Д.І., Баленко І.М.,
Шилюк П.С., Закревська Л.О. та Прокопів В.В. участі в
голосуванні не брали,
5.4.3.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
08.12.2014 рішення по зазначеному питанню не
набрало голосів.
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
№01/55 - відповідно до якого - підтримати проект
рішення за умови його доповнення наступним
підпунктом «землекористувачу забезпечити вільний
доступ до водних об’єктів...» на 2-х арк.
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Земельна ділянка площею 0,0839 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Непоп В.І., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: 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".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов О.В., Гордон Д.І., Баленко І.М.,
Шилюк П.С. та Прокопів В.В. участі в голосуванні не брали.
5.4.4.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-7887
Повторний розгляд проекту рішеня "Про передачу
громадянину Андрейцеву Сергію Євгеновичу у
приватну
власність
земельної
ділянки
для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Крилова, 55а у Дарницькому районі м.Києва".
(ПР-5779 від 03.10.2014)

На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
25.11.2014 було ухвалено рішення - відкласти розгляд
питання для додаткового вивчення робочою групою.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до
протоколу засідання робочої групи від 16.12.2014 №08/66
- підтримати проект рішення на 6-ти арк.
Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення "Про передачу громадянину
Андрейцеву Сергію Євгеновичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Крилова, 55-а у Дарницькому районі м.Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов О.В., Гордон Д.І., Баленко І.М.,
Шилюк П.С. та Прокопів В.В. участі в голосуванні не брали.
5.4.5.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-7493
Повторний розгляд проекту рішеня "Про передачу
громадянину Прокоп’єву Василю Порфирійовичу у
приватну
власність
земельної
ділянки
для
будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на пров. Івана
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Франка, 6-к у Дарницькому районі м. Києва".
(ПР-6066 від 20.11.2014)

На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
08.12.2014 було ухвалено рішення — відкласти розгляд
питання для додаткового вивчення робочою групою
Виноситься на повторний розгляд відповідно до
протоколу засідання робочої групи від 16.12.2014 №08/66
підтримати проект рішення на 6-ти арк.
Земельна ділянка площею га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: П ідт рим ат и проект ріш ен н я "Про передачу громадянину
Прокоп’єву Василю Порфирійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на пров. Івана Франка, 6-к у
Дарницькому районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов О.В., Гордон Д.І., Баленко І.М.,
Шилюк П.С. та Прокопів В,В. участі в голосуванні не брали.

5.5. Повторний розгляд кадастрових справ {поновлення договорів
оренди т а внесення змін до них):
5.5.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20840
Повторний розгляд проекту рішеня "Про поновлення
договору оренди земельної ділянки товариству з
обмеженою
відповідальністю
"ЯВІР-95"
для
будівництва,
експлуатації
та
обслуговування
автостоянки з комплексом супутніх послуг на
вул. Озерній в Оболонському районі м. Києва".
(ПР-5702 від 24.09.2014)

На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
16.10.2014 було прийнято рішення направити
зазначений проект рішення до постійної комісії
Київської міської ради з питань транспорту та
зв ’язку. Відповідно до витягу з протоколу засідання
П К транспорту та з в ’я зку № 9 від 16.10.2014 на 2-х
арк. вирішено повернутися до розгляду цього
проекту
рішення
після
затвердження
загальноміської концепції розвитку паркувального
простору в м. Києві.

Проектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 30.03.2007 №78-6-00433 площею 0,6718 га (в тому числі
0,1813 га в межах червоних ліній).
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Безпалий О.І.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення "Про поновлення договору
оренди земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"ЯВІР-95" для будівництва, експлуатації та обслуговування автостоянки
з комплексом супутніх послуг на вул. Озерній в Оболонському районі
м. Києва" та направити представлені матеріали до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
до затвердження загальноміської концепції розвитку паркувального
простору в м. Києві для узгодження з цією концепцією.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов О.В., Гордон Д.І., Баленко І.М. та
Шилюк П.С. участі в голосуванні не брали.
5.5.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справаА-20938
Повторний розгляд проекту рішеня "Про внесення
змін до рішення Київської міської ради від
14.07.2005 №701/3276 "Про передачу земельних
ділянок товариству з обмеженою відповідальністю
"ЯВІР-95"
для
будівництва,
експлуатації та
обслуговування комплексу житлових будинків з
вбудованими
торговельно-офісним
центром,
паркінгом, благоустроєм та озелененням на
вул. Маршала Тимошенка, 14-а в Оболонському
районі м. Києва" та поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю "ЯВІР-95" договору
оренди
земельної ділянки
для
будівництва,
експлуатації
та
обслуговування
відкритої
автостоянки з комплексом супутніх послуг на вул.
Маршала Тимошенка (розподільча смуга) в
Оболонському районі м. Києва".
(ПР-5703 від 24.09.2014)

На засіданні Постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
16.10.2014 було направити до Постійної комісії
Київської міської ради з питань транспорту та
зв ’язку.
Відповідно до витягу П К транспорту №9 від
16.10.2014 на 2-х арк. вирішили повернутися до
розгляду
після
затвердження загальноміської
концепції розвитку паркувального простору в м.
Києві.
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Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 26.11.2003 №78-6-00133 (зі змінами) площею 0,5001 га
для будівництва, експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки з
комплексом супутніх послуг.
внести зміни до рішення Київради від 14.07.2005 №701/3276, а саме:
- у пункті 5 слова та цифри «пункт 1 рішення Київської міської ради від
24.04.2003 №411-4/571 «Про надання і вилучення земельних ділянок та
припинення права користування землею» замінити словами та цифрами
«абзац 3 пункту 1 рішення Київської міської ради від 24.04.2003 № 411-4/571
«Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права
користування землею».
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Безпалий О.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту ріш ення "Про внесення змін до
рішення Київської міської ради від 14.07.2005 №701/3276 "Про передачу
земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю "ЯВІР-95"
для будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу житлових
будинків з вбудованими торговельно-офісним центром, паркінгом,
благоустроєм та озелененням на вул. Маршала Тимошенка, 14-а в
Оболонському районі м. Києва" та поновлення товариству з обмеженою
відповідальністю "ЯВІР-95" договору оренди земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки з
комплексом супутніх послуг на вул. Маршала Тимошенка (розподільча
смуга) в Оболонському районі м. Києва".
2. Створити робочу групу у складі депутатів Безпалого 0,1,,
Турця В.В., Михайленка В.О. для додаткового вивчення цього
питання. Визначити головою робочої групи депутата Безпалого 0,1.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання
протоколу засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов О.В., Гордон Д.І., Баленко І.М. та
Шилюк П.С. участі в голосуванні не брали.
5.5.3 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20251
Повторний розгляд проекту рішеня "Про поновлення
фізичній особі - підприємцю Шереметьеву Олексію
Євгеновичу договорів оренди земельних ділянок для
експлуатації та обслуговування павільйону з
прийому склопосуду на просп. Червонозоряному, 57
у Солом'янському районі м. Києва".
(ПР-5429 від 06.08.2014)

На засіданні Постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
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16.10.2014 було ухвалено рішення відкласти розгляд
питання та направити матеріали справи на
доопрацювання суб ’єкту подання.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до
листа Департаменту земельних ресурсів від
03.12.2014 № 057029-13629 на 2-х арк.
Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельних ділянок від 09.11.2007 №72-6-00454, від 09.11.2007 №72-6-00453
площами 0,0143 га та 0,0080 га (в межах червоних ліній).
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Непоп В.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту ріш ення "Про поновлення фізичній
особі - підприємцю Шереметьеву Олексію Євгеновичу договорів оренди
земельних ділянок для експлуатації та обслуговування павільйону з
прийому склопосуду на просп. Червонозоряному, 57 у Солом'янському
районі м. Києва".
2. Створити робочу групу у складі депутатів Найдьонова О.В.,
Левади С.Я., М еліхової 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» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Киїеради Найдьонов О.В., Гордон Д.І., Баленко І.М.,
Левада С.Я. та Шилюк П.С. участі в голосуванні не брали.
5.5.4.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20379
Повторний розгляд проекту рішеня "Про поновлення
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
"Розважальний
комплекс
"СВІТЛАНА"
для
розташування торговельного літнього майданчика
біля кафе на бульв. Чоколівському, 21 у
Солом’янському районі м.Києва".
(ПР-5777 від 02.10.2014)

На засіданні Постійної комісії Киїеради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
25.11.2014 було направити до Постійної комісії з питань
торгівлі, підприємництва та регулярної політики.
Відповідно до витягу Протоколу №13 ПК торгівлі від
04.12.2014 на 2-х арк. вирішили підтримати проект
рішення Киїеради А-20379.
Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 01.08.2002 №72-6-00057 (з урахуванням договору від
26.08.2011 №72-6-00641) площею 0,0228 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Дорошенко А.І., Янченко Г.І., Михайленко В.О.
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю "Розважальний комплекс "СВІТЛАНА"
для розташування торговельного літнього майданчика біля кафе на
бульв. Чоколівському, 21 у Солом’янському районі м.Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Янченко Г.І., Михайленко В.О.).

Депутати Київради Найдъонов О.В., Гордон Д.І., Баленко І.М.,
Непоп В.І., Левада С.Я. та Шилюк П.С. участі в голосуванні не
брали.
5.5.5.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21138
Повторний розгляд проекту рішеня "Про поновлення
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
"ПЛАНЕТА" ЛТД договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування літнього
майданчика-кафе на вул. Артема, 11 (літ. А) у
Шевченківському районі м.Києва".
(ПР-5947 від 04.11.2014)

На засіданні Постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
25.11.2014 було направити до Постійної комісії з питань
торгівлі, підприємництва та регулярної політики.
Відповідно до витягу Протоколу №14 ПК торгівлі від
08.12.2014 на 2-х арк. вирішили підтримати проект
рішення Київради А-21138.
Проектом ріш ення передбачено: поновити на 15 років договір оренди
земельної ділянки № 91-6-00343 від 12.10.2004 (з урахуванням угоди про
поновлення та про внесення змін та доповнень до договору оренди земельної
ділянки №91-6-00921 від 19.01.2011) площею 0,0206 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю "ПЛАНЕТА" ЛТД договору оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування літнього
майданчика-кафе на вул. Артема, 11 (літ. А) у Шевченківському районі
м.Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдъонов О.В., Гордон Д.І., Баленко І.М.,
Непоп В.І., Левада С.Я. та Шилюк П.С. участі в голосуванні не
брали.
5.5.6.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19905
Повторний розгляд проекту рішеня "Про поновлення
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фізичній
особі-підприємцю
Артеняну
Гнелу
Серьожайовичу договору оренди земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування торговельного
павільйону
з
літнім
майданчиком
на
вул.
Дегтягівській,
62
(літера
"Б")
у
Шевченківському районі м.Києва та внесення змін до
нього".
(ПР-5949 від 04.11.2014)

На засіданні Постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
25.11.2014 було направити до Постійної комісії з питань
торгівлі, підприємництва та регулярної політики.
Відповідно до витягу з Протоколу №13 від 04.12.2014 на
2-х арк. вирішили підтримати проект рішення Київради
А-19905.
П роектом ріш ення передбачено: поновити договір оренди земельної ділянки
№ 91-6-00412 від 24.02.2005 площею 0,0202 га.
внести зміни договору оренди земельної ділянки № 91-6-00412 від 24.02.2005,
а саме:
- слова "суб’єкт підприємницької діяльності - фізична особа" замінити
словами "фізична особа - підприємець" у відповідних відмінках;
- слова та цифри "на вул. Дегтярівській, 62" замінити словами та цифрами
"на вул. Дегтярівській, 62 (літера "Б").
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Олексієнко І.С., Харченко О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення "Про поновлення фізичній особіпідприємцю Артеняну Гнелу Серьожайовичу договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування торговельного павільйону з
літнім майданчиком на вул. Дегтягівській, 62 (літера "Б") у
Шевченківському районі м.Києва та внесення змін до нього".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Янченко Г.І.).

Депутати Київради Найдьонов О.В,, Гордон Д.І., Баленко І.М
Непоп В.І., Левада С.Я. та Шилюк П.С. участі в голосуванні не
брали,
5.6. Повторний розгляд кадастрових справ (іприватизація):
5.6.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9043
Повторний
розгляд
проекту
рішеня
"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
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у Печерському районі м. Києва".
(ПР-5943 від 04.11.2014)

На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
08.12.2014 було ухвалено рішення відкласти розгляд
питання для додаткового вивчення робочою групою.
Земельна ділянка площею ОД000 га - спільна часткова власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Кулаковський Ю.П., Микитась М.В., Агєєва В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту ріш ення "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. Направити вищезазначений проект рішення разом з
матеріалами кадастрової справи П-9043 на розгляд постійної комісії
Київради з питань екологічної політики, оскільки ця земельна ділянка
потрапляє до 200 метрової зони Національного ботанічного саду ім.
М.М. Гришка Н А Н України.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу
з протоколу засідання постійної комісії Київради з питань
екологічної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов О.В., Гордон Д.І., Баленко І.М. та
Шилюк П.С. участі в голосуванні не брали.

6. Розгляд правових висновків управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради:
6.1. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
14.10.2014 №08/230-1211 до проекту рішення "Про
внесення змін до рішення Київської міської ради" від
18.10.2007 №1009/3842, "Про передачу Українській
Уніонній Конференції Церкви Адвентистів сьомого дня
земельної ділянки для реконструкції незавершеного
будівництвом об’єкта під медичний центр з його
подальшими експлуатацією та обслуговуванням на
вул. Лариси Руденко, 3 у Дарницькому районі
м. Києва" із змінами та доповненнями внесеними
рішенням Київської міської ради від 18.09.2008
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№297/297" (ПР-5513 від 13.08.2014, кадастрова справа
А-19885).
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою до нього; копія
правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київради від 14.10.2014 №08/230-1211 - на 5-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені в правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
14.10.2014 №08/230-1211 до проекту ріш ення «Про внесення змін до
рішення Київської міської ради" від 18.10.2007 №1009/3842, "Про передачу
Українській Уніонній Конференції Церкви Адвентистів сьомого дня
земельної ділянки для реконструкції незавершеного будівництвом об’єкта
під медичний центр з його подальшими експлуатацією та обслуговуванням
на вул. Лариси Руденко, 3 у Дарницькому районі м. Києва" із змінами та
доповненнями внесеними рішенням Київської міської ради від 18.09.2008
№297/297».
2.
Повернути вищезазначений проект рішення суб'єкту подання
на доопрацювання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради НайдьоНов О.В., Гордоїі Д.І., Баленко І.М. та
Шилюк П.С. участі в голосуванні не брали.
6.2. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
12.12.2014 №08/230-1752 до проекту рішення "Про
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК
"ЛЕЛЕКА" земельної ділянки для реконструкції
майнового комплексу з розміщенням будівель
медичного
призначення
з
подальшими
їх
експлуатацією та обслуговуванням на вул. Гамарника,
56 (літ. А, Б) в Оболонському районі м.Києва" (ПР-5818
від 08.10.2014, кадастрова справа Д-6936).
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою до нього; копія
правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київради від 12.12.2014 №08/230-1752 - на 6-ти арк., лист
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК "ЛЕЛЕКА" від 22.12.2014 №48/12 (вх.
№08/20088 від 23.12.2014) на 1-му арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
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12.12.2014 №08/230-1752, які стосувалися того, що кадастрова справа
Д-6936 не містить висновку державної експертизи землевпорядної
документації, оскільки до постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
ТОВ ".ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК "ЛЕЛЕКА"від 22.12.2014 №48/12
(вх №08/20088 від 23.12.2014'), яким надано зазначений висновок від
19.11.2014 №1777-14, отже зауваження враховані.
2. Підтримати раніш е ухвалене ріш ення постійної комісії
Київради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування від 16.10.2014 щодо погодження проекту рішення
«Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК
"ЛЕЛЕКА"
земельної ділянки для
реконструкції майнового комплексу з розміщенням будівель медичного
призначення з подальшими їх експлуатацією та обслуговуванням на вул.
Гамарника, 56 (літ. А, Б) в Оболонському районі м.Києва».
3. Винести вищезазначений проект ріш ення на розгляд
найближчого пленарного засідання сесії Київради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов О.В., Гордон ДЛ., Баленко І.М. та
Шилюк П.С. участі в голосуванні не брали.
6.3. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
12.12.2014 №08/230-1754 до проекту рішення Київської
міської ради "Про розірвання договору оренди
земельної ділянки, укладений між Київською міською
радою та товариством з обмеженою відповідальністю
"ІНТЕРБУД КОМПАНГ від 12.11.08 року №72-6
00544, на підставі рішення Київської міської ради від
27 грудня 2007 року №155/4388" 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 та додатками до
нього; копія правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київради від 12.12.2014 №08/230-1754 - на 15-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
12.12.2014 №08/230-1754.
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2. Підтримати раніш е ухвалене ріш ення постійної комісії
Кіїівради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування від 08.12.2014 щодо погодження проекту рішення
«Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладений між
Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
"ІНТЕРБУД КОМПАНГ від 12.11.08 року №72-6-00544, на підставі
рішення Київської міської ради від 27 грудня 2007 року №155/4388».
3. Винести вищезазначений проект ріш ення на розгляд
найближчого пленарного засідання сесії Кіїівради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов О. В., Гордон Д.І., Баленко І.М. та
Шилюк П.С. участі в голосуванні не брали.

6.4. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
16.12.2014 №08/230-1786 до проекту рішення "Про
надання дозволу на проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу" (ПР6055 від 19.11.2014, кадастрова справа Є-1233).
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою до нього; копія
правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київради від 16.12.2014 №08/230-1786 - на 3-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
16.12.2014 №08/230-1786.
2. Підтримати раніше ухвалене ріш ення постійної комісії
Київради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування від 08.12.2014 щодо погодження проекту рішення
«Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки, що підлягає продажу».
3. Винести вищезазначений проект рішення на розгляд
найближчого пленарного засідання сесії Київради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов О.В., Гордон Д.І., Баленко І.М. та
Шилюк П.С. участі в голосуванні не брали.
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6.5. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпеченім діяльності Київської міської ради від
02.12.2014 №08/230-1674 до проекту рішення "Про
поновлення малому приватному підприємству "Мрія93"
договору
оренди земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування закладу громадського
харчування з літнім майданчиком на просп.
Броварському, 5-ж (літера А) у Дніпровському районі
м. Києва та внесення змін до нього" (ПР-5666 від
01.09.2014, кадастрова справа А-20810).
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою до нього; копія
правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київради від 02.12.2014 №08/230-1674 - на 6-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені в правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
02.12.2014 №08/230-1674 до проекту рішення «Про поновлення малому
приватному підприємству "Мрія-93" договору оренди земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування закладу громадського харчування з
літнім майданчиком на просп. Броварському, 5-ж (літера А) у
Дніпровському районі м. Києва та внесення змін до нього».
2.
Повернути вищезазначений проект рішення суб'єкту подання
на доопрацювання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов О.В., Гордон Д.І., Баленко І.М. та
Шилюк П.С. участі в голосуванні не брали.
7. СЛУХАЛИ:

Розгляд звернення мешканців, що проживають у
будинках на вулицях Солом’янській та Волгоградській
у Солом’янському районі м. Києва щодо повторного
розгляду питання про відміну рішення Київради від
23.10.13 №419/9907 "Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю "ВАГРА" земельної
ділянки
для
будівництва,
обслуговування
та
експлуатації
житлового
будинку
на
вул.
Волгоградській, 25 у Солом'янському районі м. Києва"
та розірвання договору оренди земельної ділянки.
(звернення мешканців Солом’ямського району (вх. №08/ко-6318 від
08.12.2014) з додатками до нього - на 27-ми арк.)

Враховуючи соціальну напругу та нагальність питання у ході
обговорення цього питання надійшла пропозиція розглянути проект рішення
«Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23.10.2013
№419/9907 «Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "ВАГРА"
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земельної ділянки для будівництва, обслуговування та експлуатації
житлового будинку на вул. Волгоградській, 25 у Солом'янському районі м.
Києва» за поданням постійної комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування.
Проектом рішення передбачено: 1. Внести зміни до рішення Київради від
23.10.2013 №419/9907, а саме:
- слова «для будівництва, обслуговування та експлуатації житлового
будинку» замінити словами «для експлуатації та обслуговування
магазину»;
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) проінформувати
товариство з обмеженою відповідальністю "ВАТРА" про прийняття цього
рішення.
3. Товариству з обмеженою відповідальністю "ВАТРА" у місячний термін
надати до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
документи, визначені чинним законодавством, необхідні для укладення
додаткової угоди про внесення змін до договору оренди земельної
ділянки від 13.03.2014 №1100 в частині зміни цільового призначення
земельної ділянки з «для будівництва, обслуговування та експлуатації
житлового будинку» на «для експлуатації та обслуговування магазину».
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Абдулаев В.Г., Андреев A.C., Тігішвілі Г.Г.,
Валеева О.М., Микитась М.В., Харченко О.В., Гордон Д.І., Гадмалієв С.Б,
Черніховський В., Кравченко Л.Г., Меліхова Т.І., Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: 1. Взяти до відома звернення мешканців, що проживають по
вулицях Солом’янській та Волгоградській у Солом’янському районі
м. Києва.
2. Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 23.10.2013 №419/9907 «Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю "ВАТРА" земельної ділянки
для будівництва, обслуговування та експлуатації житлового будинку на
вул. Волгоградській, 25 у Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Харченко О.В., Турець В.В., Лапшов О.В., Микитась М.В.).

Депутат Київради Міщенко О.Г. участі в голосуванні не брав.
8. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення "Про визнання
таким, що втратило чинність, рішення Київської
міської ради від 01.11.2012 №395/8679 "Про надання
Вищому господарському суду України земельних
ділянок
для
будівництва,
експлуатації
та
обслуговування адміністративного будинку Вищого
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господарського суду України з паркінгом на перетині
бульв. Дружби народів та вул. Старонаводницької у
Печерському районі м. Києва" за поданням депутата
Київради С.Кримчака.
На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
16.09.2014 було ухвалено рішення відкласти розгляд
питання для його додаткового вивчення робочою групою.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до протоколу
засідання робочої групи від 16.12.2014 N°07/65, в якому
рекомендовано - підтримати проект рішення.
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього на 6-ти а р к протокол засідання
робочої групи від 16.12.2014 №07/65 на 2-х арк.).
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення "Про визнання таким, що
втратило чинність, рішення Київської міської ради від
01.11.2012
№395/8679 "Про надання Вищому господарському суду України
земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
адміністративного будинку Вищого господарського суду України з
паркінгом на перетині бульв. Дружби народів та вул. Старонаводницької
у Печерському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов О.В., Гордон Д.І., Баленко І.М. та
Шилюк П.С. участі в голосуванні не брали.
9. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення "Про введення мораторію на
нове будівництво, реконструкцію та продаж земельних
ділянок в межах охоронних (буферних) зон м. Києва"
за поданням депутатів В.Дворнікова, В.Кустової).
(доручення заступника міського голови - секретаря
Київради від 03.12.2014
№ 08/231-1437/ПР, лист
депутатів Київради В. Дворнікова та В. Кустової від
03.12.2014 №08/279/727-62, копія проекту рішення з
пояснювальною запискою до нього на 6-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Дворніков В.М., Михайленко В.О., Соловйова І.,
Микитась М.В., Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект ріш ення "Про введення мораторію на
нове будівництво, реконструкцію та продаж земельних ділянок в межах
охоронних (буферних) зон м. Києва" з врахуванням правок, а саме:
викласти пункти 1 та 2 проекту рішення у такій редакції:
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1.

Ввести мораторій на надання дозволів щодо нового будівництва та
реконструкції об’єктів містобудування (крім відновлення, відтворення,
консервації, реставрації, ремонту, реабілітації, пристосування та
музеєфікації існуючих), розгляд клопотань стосовно надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
для будівництва об’єктів містобудування та продажу земельних ділянок у
межах охоронної (буферної) зони об’єкта всесвітньої спадщини «Київ:
Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська
Лавра» та в межах державного історико-архітектурного заповідника
«Стародавній Київ» до затвердження Київською міською радою плану
зонування відповідної території.
2.
Встановити, що пункт 1 цього рішення не поширюється на здійснення
робіт, пов’язаних з прокладенням інженерних мереж, необхідних для
заповідників, впорядкуванням територій, відтворенням і реставрацією
пам’яток
історії,
культурних
споруд,
інженерно-транспортної
інфраструктури.
2. Доручити управлінню забезпечення діяльності постійної комісії
Київради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування підготувати спільний проект рішення за
поданням депутатів Київради Прокопіва В.В., Дворнікова В.М. та
Kycmoeoï В.В. з врахуванням правок відповідно до вимог регламенту
Київської міської ради, затвердженого рішенням Київради від
12.11.2014 №351/351, з подальшим винесенням на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Турець В.В., Микитась М.В.).
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Депутати Київради Найдьоііов О.В., Гордон Д.І., Харченко О.В.,
Баленко І.М. та Шилюк ЇІ.С. участі в голосуванні не брали.
10. СЛУХАЛИ:

Розгляд листа Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київради (КМДА) від
08.12.14 №11869/0/062/27-14) щодо розгляду проекту
рішення "Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 13 листопада 2013 №518/10006".
(доручення заступника міського голови - секретаря
Київради від 19.12.2014 № 08/231-1615/ПР, лист керівника
апарату Київської міської державної адміністрації від
19.12.2014
№009-974р,
лист
Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу
Київради (КМДА) від 08.12.14 №11869/0/062/27-14, копія
проекту рішення з пояснювальною запискою та
порівняльною таблицею та додатками до нього на 31-му
арк.).
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Проектом ріш ення 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:
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 ***

77

78

79

84
85

373
253
142

4.1.015
1.1007
1.1.008

ЗО
32

5..011
5.3.030
4.1.003

410
184

63

88

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

4.1.004
4.1.015
2.1.024
2.3.044

223

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Вавриш A.B., Лапшов О.В., Непоп В.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 13 листопада 2013 року №518/10006»,
доповнивши Додаток до проекту рішення позиціями такого змісту.
№

Назва ДПТ

89

ДПТ Татарка та Лук’янівка* *

90

ДПТ в межах вулиць Набережно-Жилянської,
Фізкультури, Короленківської, Казимира Малевича,
Байкової та залізничної колії* *
ДПТ в межах вулиці Михайла Грушевського, провулку
Кріпосного, Кловського узвозу, вулиці Московської***

91

Планувальне
утворення
1.1.011
1.1.012
1.1.014
1.1.008
1.1.009

Площа,
га
271

1.1.003

54

46

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдъонов О.В., Гордон Д.І., Харченко О.В.,
Баленко І.М. та ШилюкП.С. участі в голосуванні не брали.

11. СЛУХАЛИ:

Розгляд листа Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київради (КМДА) від
10.12.2014 №11724/0/062/27-14 щодо розгляду проекту
розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА)
"Про внесення змін до Положення про Департамент
містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)".
(доручення заступника міського голови - секретаря
Київради від 11.12.2014 № 08/19213, лист Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу
Київради (КМДА) від 10.12.2014 №11724/0/062/27-14 на 2-х
арк., положення про Департамент містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київськоїміської державної адміністрації) на 13-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Вавриш A.B., Окопний О.Ю.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект розпорядження виконавчого органу
Київради (КМДА) "Про внесення змін до Положення про Департамент
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містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)" з правками депутата
Київради Окопного О.Ю., а саме:
- рекомендувати виконавчому органу Київської міської ради (КМДЛ)
створити самостійний структурний підрозділ (відділ реклами) в
структурі Департаменту
містобудування
та
архітектури
виконавчого органу Київради (КМДА). Врегулювати його діяльність на
підставі відповідного положення із збереженням функції управління
та підпорядкувати К П «Київреклама» Департаменту містобудування
та архітектури виконавчого органу Київради (КМДА) та цьому
відділу.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов О.В., Гордон Д.І ., Харченко О.В.,
Баленко І.М. та Шилюк П.С. участі в голосуванні не брали.

12. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення "Про надання статусу скверу
земельній ділянці площею 0,48 га на вул. Петра
Вершигори, 9-г у Дніпровському районі
м. Києва та
визнання таким, що втратило чинність Рішення
Київської міської ради від 29 листопада 2012 року
№ 619/8903 "Про надання Дніпровській районній в
місті Києві державній адміністрації земельної ділянки
для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлового будинку з підземним паркінгом на вул.
Петра Вершигори, 9-г у Дніпровському районі
м. Києва" за поданням депутата Київради Р.Андрійка.
(копія доручення заступника міського голови — секретаря
Київради від 28.11.2014 № 08/231-1337/ПР, копія листа
депутата Київради Р. Андрійка від 28.11.2014 №08/279
003-060, копія листа Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від
08.12.2014 №057024-13813, копія проекту рішення з
пояснювальною запискою до нього на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Дутка Р.О., Перхальський І.С.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання статусу скверу
земельній ділянці площею 0,48 га на вул. Петра Вершигори, 9-г у
Дніпровському районі м. Києва та визнання таким, що втратило чинність
Рішення Київської міської ради від 29 листопада 2012 року № 619/8903
"Про надання Дніпровській районній в місті Києві державній
адміністрації земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
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обслуговування житлового будинку з підземним паркінгом на вул.
Петра Вершигори, 9-г у Дніпровському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Прокопів В.В., Микитась М.В., Баленко І.М.
та Міщенко О.Г. участі в голосуванні не брали.

13. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення "Про надання статусу скверу
земельній ділянці по вулиці Закревського, 30-42 у
Деснянському районі м. Києва" за поданням депутата
Київради Б Ганнохи.
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього на 4-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Левада С.Я., Михайленко В.О., Фесюк А.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання статусу скверу
земельній ділянці по вулиці Закревського, 30-42 у Деснянському районі
м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов О.В., Гордон Д.І., Харченко О.В.,
Баленко І.М. та Шилюк П.С. участі в голосуванні не брали.

14. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення "Про надання статусу скверу
земельній ділянці площею 2 га на вул. Кадетський гай
біля будинку № 6 у Солом’янському районі м. Києва"
за поданням депутата Київради О. Костюшко.
(копія доручення заступника міського голови - секретаря
Київради від 11.12.2014 № 08/231-1494/ПР, копія листа
депутата Київради О. Костюшко від 11.12.2014 №08/279
044-96, копія проекту рішення з пояснювальною запискою
та додатками до нього на 11-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Костюшко О.П., Янченко Г.І., Михайленко В.О.,
Туманян А.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект ріш ення "Про надання статусу скверу
земельній ділянці площею 2 га на вул. Кадетський гай біля будинку № 6 у
Солом’янському районі м. Києва", доповнивши його пунктом щодо
влаштування на вказаній земельній ділянці бюветного комплексу.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА) опрацювати можливість створення паркової
зони на даній території.
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ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Міщенко О.Г., Найдьонов О.В., Henon В.І.,
Меліхова Т.І. та ШилюкП.С. участі в голосуванні не брали.
15. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення "Про розірвання
договору оренди земельної ділянки, укладений між
Київською міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю "ДІСБУД" від 26.06.08 року № 66-6
00477, на підставі рішення Київської міської ради від
20.12.2007 року №1487/4320".
На засіданні постійної комісії Київради з питань земельних
відносин, містобудування та архітектури 25.11.2014
питання було знято з розгляду.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до звернення
депутата Т.Меліховоївід 18.12.2014 №08/279/259-122.
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ:
Прокопів В.В., Меліхова Т.І.,
Плотнікова І.М., Мяловська Н.І., Олексієнко І.С.

Велімовський

А.Р.,

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту ріш ення "Про розірвання
договору оренди земельної ділянки, укладений між Київською міською
радою та товариством з обмеженою відповідальністю "ДІСБУД" від
26.06.08 року № 66-6-00477, на підставі рішення Київської міської ради
від 20.12.2007 року №1487/4320".
2. Направити вищезазначений проект рішення на розгляд
постійної комісії Київради з питань екологічної політики для
надання інформації та пропозицій щодо можливості будівництва на
цій земельній ділянці.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу
з протоколу засідання постійної комісії Київради з питань екологічної
політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Міщенко О.Г., Найдьонов О.В., Henon В.І. та
Шилюк П.С. участі в голосуванні не брали.
16. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення "Про розірвання
договору оренди земельної ділянки, укладений між
Київською
міською
радою
та
приватним
підприємством "ПРОДМАРТ" від 16.04.07 року № 78
6-00434, на підставі рішення Київської міської ради від
22 лютого 2007 року № 189/850" за поданням депутата
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Київської міської ради, голови тимчасової контрольної
комісії Київради з питань перевірки легітимності рішень
Київської міської ради прийнятих після травня 2006 року
Т. Меліхової.
На засіданні постійної комісії Київради з питань земельних
відносин, містобудування та архітектури 25.11.2014
питання було знято з розгляду до прийняття бюджету.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до звернення
депутата Т.Меліхової від 18.12.2014 №08/279/259-122.
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього на 14-ти арк.)
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення "Про розірвання договору оренди
земельної ділянки, укладений між Київською міською радою та
приватним підприємством "ПРОДМАРТ" від 16.04.07 року № 78-6-00434,
на підставі рішення Київської міської ради від 22 лютого 2007 року №
189/850".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 1 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов О.В., Гордон Д.І., Прокопів В. В.,
Харченко О.В., Баленко І.М., Михайленко В.О., Безпалий О.І.
та Шилюк П.С. участі в голосуванні не брали.
17. РЬне:
17.1. СЛУХАЛИ: Розгляд листа депутата Київської міської ради
В.Мондриївського від 17.12.2014 №08/279/066-9 щодо
питання поновлення терміну дії рішення Київради від
23.10.2013 № 362/9850 "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".
(лист депутата Київської міської ради В.Мондриївського
від 17.12.2014 №08/279/066-9 на 1-му арк.).
ВИСТУПИЛИ: Мондриївський В.М., Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати пропозицію, викладену в листі депутата Київської
міської ради В.Мондриївського від 17.12.2014 №08/279/066-9.
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2. Доручити управлінню забезпечення діяльності постійної
комісії Київради з питань містобудування, архітектури та
землекористування підготувати проект ріш ення щодо поновлення
терміну дії ріш ення Київської міської ради від 23.10.2013 № 362/9850
відповідно до вимог регламенту Київської міської ради, затвердженого
рішенням Київради від 12.11.2014 №351/351, з подальшим винесенням
на розгляд пленарного засідання сесії Київської міської ради.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 1 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов О.В., Гордон Д.І., Прокопів В.В.,
Харченко
О.В., Баленко І.М., Михайленко В.О.,
Безпалий 0,1, та Шилюк П.С. участі в голосуванні не брали.
17.2.СЛУХАЛИ:

Розгляд листа депутата Київської міської ради
О.Міщенка від 26.11.2014 №08/279/065-83 (вх.№ 08/Ш 2і
від 2 7 .ii.i4 ) щодо скасування права власності на
земельну ділянку у провулку Бишівському, 7 у
Дніпровському районі м. Києва.
(лист депутата Київської міської ради О.Міщенка від
26.11.2014 №08/279/065-83 (вх.№08/18221 від 27.11.14) на
2-х арк.).

ВИСТУПИЛИ: Янченко Г.І., Левада С.Я., Непоп В.І., Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати управлінню правового забезпечення діяльності
Київської міської ради звернутися до суду щодо можливості
скасування права власності на земельну ділянку у провулку
Бишівському, 7у Дніпровському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов О.В., Гордон Д.І., Прокопів В.В.,
Харченко О.В., Баленко І,М, та Шилюк П.С. участі в
голосуванні не брали.
17.3.СЛУХАЛИ:

Розгляд листа депутата Київської міської ради
О.Міщенка від 26.11.2014 №08/279/065-87 (вх.№08/Ш 23
від 2 7 .ii.i4 ) щодо
питання надання будівлям на
вул. Машиністівській, 2, 2-А, 3 у Дніпровському
районі м. Києва статусу гуртожитків.
(лист депутата Київської міської ради О.Міщенка від
26.11.2014 №08/279/065-87 (вх.№08/18223 від 27.11.14) з
додатками до нього на 24-х арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Міщенко О.Г.
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УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Південно-Західній залізниці м. Києва
опрацювати питання
щодо передачі гуртожитків на вул.
Машиністівській, 2, 2-А, 3 у Дніпровському районі м. Києва на баланс
до територіальної громади м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 4 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов О.В., Гордон Д.І., Харченко О.В.,
Баленко І.М. та Шилюк П. С. участі в голосуванні не брали.
17.4.СЛУХАЛИ: Розгляд листа Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) від 24.12.2014 №05704113710
(вх. №08/18993 від 09.12.14) СТОСОВНО ПИТаННЯ

ПІДГОТОВКИ

проекту договору про внесення змін до договору
оренди земельної ділянки на вул. Січневого
повстання, 26 у Печерському районі м. Києва від
20.09.2005 №82-6-00317.
(лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київради
(Київської
міської
державної
адміністрації) від 24.12.2014 М905704113710 (вх. №08/18993
від 09.12.14) на 2-х арк.).
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Агєєва В.В., Плавицький Р.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати пропозицію, викладену в листі Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) від 24.12.2014 №05704113710 (вх. №08/18993 в і д
09.12.14).

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) підготувати проект
договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від
20.09.2005 №82-6-00317 на вул. Січневого повстання, 26 у Печерському
районі м. Києва на підставі ріш ення Київської міської ради від
08.07.2010 №21169/4607.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов О.В., Гордон Д.І., Харченко О.В.,
Баленко І.М. та Шилюк П.С. участі в голосуванні не брали.
17.5. СЛУХАЛИ:

Розгляд листа управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 12.12.2014
вх. № 08/230-1762 стосовно надання інформації про
позицію постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
щодо ситуації із будівництвом закладу громадського
харчування за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська, 7

у Дарницькому районі м. Києва.
(лист управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 12.12.2014 вх. № 08/230-1762 з
додатками до нього на 15-ти арк.).
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Кримчак С.О., Непоп В.І.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати управлінню правового забезпечення діяльності
Київської міської ради підтримати позицію постійної комісії Кіїівради
з питань містобудування, архітектури та землекористування щодо
знесення самовільно збудованих об’єктів товариством з обмеженою
відповідальністю «Лрак-Сервіс» на вул. Срібнокільській, 7 у
Дарницькому районі м. Києва за рахунок забудовника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 4 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов О.В., Гордон Д.І., Харченко О.В.,
Баленко І.М. та Шилюк П.С. участі в голосуванні не брали.
17.6.СЛУХАЛИ:

Розгляд звернення ініціативної групи мешканців від
19.12.2014 щодо забудови на просп. Перемоги, 71-А у
Святошинському районі м. Києва.
(лист ініціативної групи мешканців від 19.12.2014 вх.
№08/КО-7398 на 1-му арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Турчин С.І., Корогот Т.А., Винарський А.О.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією представників ініціативної групи зняти з
розгляду питання щодо забудови на просп. Перемоги, 71-А у
Святошинському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов О.В., Гордон Д.І., Харченко О.В.,
Баленко І.М. та Шилюк П.С. участі в голосуванні не брали.

П И ТА Н Н Я, ВН ЕСЕН І НА РО ЗГЛ Я Д Д О ДАТКО ВО
18.СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради Велімовського А.Р.
щодо розгляду листа громадської організації
Дніпровського
району
м.Києва
«Самоврядна
громада» від 18.12.2014 № 109 щодо ситуації, яка
склалася навколо земельної ділянки на вул. Андрія
Малишка, 39-а у Дніпровському районі у зв’язку з
розпочатим
будівництвом
прибудови
до
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Дніпровського універмагу для розміщення магазину
промислових товарів.
(звернення громадської організації Дніпровського району м. Києва
«САМОВРЯДНА ГРОМАДА» від 18.12.2014 Ия109 (вх. № 08/19888 від
19.12.2014) з додатками на 8-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Велімовський А.Р., Гордон Д.І., Плотнікова І.М.,
Гранцева О.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати звернення громадської організації Дніпровського
району м. Києва «САМОВРЯДНА ГРОМАДА» від 18.12.2014 №109
(вх. №08/19888 від 19.12.2014).
2.
Доручити управлінню забезпечення діяльності постійної
комісії Київради з питань містобудування, архітектури та
землекористування підготувати проект рішення про розірвання
договору оренди земельної ділянки від 05.08.2004 № 66-6-00178,
укладеного між Київською міською радою та малим приватним
підприємством «МІГ-91» для будівництва, експлуатації та
обслуговування прибудови до Дніпровського універмагу для розміщення
магазину промислових товарів на вул. Андрія Малишка, 39-а у
Дніпровському районі м. Києва відповідно до вимог регламенту
Київської міської ради, затвердженого рішенням Київради від
12.11.2014 №351/351, з подальшим винесенням на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Харченко О.В., Гордон Д.І.).

Депутати Київради Міщенко О.Г., Баленко І.М., Найдьонов О.В.
та Шилюк П.С. участі в голосуванні не брали.
19.СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради Турця В.В. щодо
розгляду 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
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.
(копія проекту рішення з порівняльною таблицею та пояснювальною
запискою до нього на 2-х арк.).

П роектом ріш ення передбачено: внести зміни до рішення Київської
міської ради від 22.05.2013 №317/9374 «Про надання статусу скверу
земельній ділянці загальною площею 2,33 га за кадастровим номером

72

80000000000:82:138:0096, яка розташована між будинками №2-6 на вул.
Вільшанській та будинком №16 на вул. Професора Підвисоцького у
Печерському районі м. Києва» наступного змісту:
1. У назві рішення слова та цифри «земельній ділянці загальною площею
2,33 га за кадастровим номером 8000000000:82:138:0096, яка
розташована» замінити словами та цифрами «земельній ділянці площею
0,64 га (кадастровий номер 8000000000:82:138:0096), розташованій між
будинками №2-а на вул. Вільшанській та №16 на вул. Професора
Підвисоцького,
та
площею
1,69
га
(кадастровий
номер
8000000000:82:138:0098) розташованій на вул. Вільшанській, 2-6 у
Печерському районі м. Києва.
2. Пункт 1 викласти у такій редакції:
«1. Надати статус скверу земельній ділянці площею 0,64 га (кадастровий
номер 8000000000:82:138:0096), розташованій між будинками 32-а на вул.
Вільшанській та №16 на вул. Професора Підвисоцького у Печерському
районі м. Києва.
Надати статус скверу земельній ділянці площею 1,69 га
(кадастровий номер 800000000:82:138:0098), розташованій на вул.
Вільшанській,2-6 у Печерському районі м. Києва».
3. Пункт 3 викласти у такій редакції:
«3. Київському комунальному об’єднанню зеленого будівництва та
експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
здійснити
організаційно-правові
заходи
щодо
оформлення
та
облаштування скверу на земельних ділянках площею 0,64 га (кадастровий
номер 8000000000:82:138:0096), розташованій між будинками №2-а на
вул. Вільшанській та №16 на вул. Професора Підвисоцького площею 1,69
га (кадастровий номер 800000000:82:138:0098), розташованій на вул.
Вільшанській, 2-6 у Печерському районі м. Києва».
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Турець В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект 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
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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає

Депутати Київради Прокопів В.В., Микитась М.В., Баленко І.М.
та Міщенко О.Г. участі в голосуванні не брали.
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20. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради - голови постійної
комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Прокопіва В.В.
щодо розгляду 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
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою до нього на 2-х
арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Семененко O.A.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
Депутати Київради Найдьонов О.В., Гордон Д.І., Баленко І.М . та

Шилюк П.С. участі в голосуванні не брали.

21.СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради Ясинського Г.І. щодо
розгляду проекту рішення «Про затвердження
Концепції
програми
розвитку
паркувального
простору в місті Києві» за поданням депутатів
Київради І. Піковського та Г. Ясинського.
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою до нього, лист
секретаря постійної комісії Київради з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку Г.Ясинського від 23.12.2014 № 08/280-1343 на 6-ти
арк.).
\

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Ясинський Г.І., Микитась М.В., Кримчак С.О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про затвердження Концепції
програми розвитку паркувального простору в місті Києві».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Янченко Г.І., Меліхова Т.І., Семененко O.A.).

:
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Депутати Київради Найдьонов О.В., Гордон Д.І., Харченко О.В.,
Баленко І.М. та Шилюк П.С. участі в голосуванні не брали.
22. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради Микитася М.В.
щодо розгляду проекту рішення «Про поділ
земельної ділянки, що перебуває в оренді
приватного підприємства «Женя» на вул. Оноре де
Бальзака у Деснянському районі м. Києва, внесення
змін до договору оренди земельної ділянки та
передачу
земельних
ділянок
приватному
підприємству «СВ» на вул. Оноре де Бальзака, 3 та
З (літ.Б) у Деснянському районі м. Києва для
експлуатаціїта
обслуговування
будівлі
шиномонтажу» (ПР-5753 від 26.09.2014, кадастрова
справа Д-6879)
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою до нього на
5-ти арк.)

Проектом ріш ення передбачено: Погодити поділ земельної ділянки
комунальної власності територіальної громади міста Києва площею 0,1550 га
(кадастровий номер 8 ооо ооо 000:62:147:0001) на вул. Оноре де Бальзака у Деснянському
районі м. Києва, а саме на:
земельну
ділянку
площею
0,1087
га
(кадастровий
номер
8 000 000 000:62:147:0035) - для експлуатації та обслуговування автозаправної
станції на вул. Оноре де Бальзака, 3 (літ. А) у Деснянському районі
м. Києва;
земельну
ділянку
площею
0,0463
га . (кадастровий
номер
8 000 000 000:62:147:0036) - для експлуатації та обслуговування будівлі
шиномонтажу на вул. Оноре де Бальзака, 3 (літ. Б) у Деснянському районі
м. Києва.
2. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого в
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі від 20.10.2000 за
№ 62-6-00011, залишивши на 15 років в довгостроковій оренді приватного
підприємства «Женя» в межах категорії земель житлової та громадської
забудови земельну ділянку площею 0,1087 га (кадастровий номер
8 000 000 000:62:147:0035) для експлуатації та обслуговування автозаправної
станції на вул. Оноре де Бальзака, 3 (літ. А) у Деснянському районі м. Києва.
3. Передати приватному підприємству «СВ» у довгострокову оренду на 15
років земельну ділянку площею 0,0463 га для експлуатації та обслуговування
будівлі шиномонтажу на вул. Оноре де Бальзака, 3 (літ. Б) у Деснянському
районі м. Києва.
4. Передати приватному підприємству «СВ» у довгострокову оренду на 15
років земельну ділянку площею 0,0186 га для експлуатації та обслуговування
будівлі шиномонтажу на вул. Оноре де Бальзака, 3 у Деснянському районі
м. Києва.
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ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Микитась М.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поділ земельної ділянки, що
перебуває в оренді приватного підприємства «Женя» на вул. Оноре де
Бальзака у Деснянському районі м. Києва, внесення змін до договору
оренди земельної ділянки та передачу земельних ділянок приватному
підприємству «СВ» на вул. Оноре де Бальзака, 3 та 3 (літ.Б) у
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівлі
шиномонтажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов О.В., Гордон Д.І., Харченко О.В.,
Баленко І.М. та Шилюк П.С. 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 особливості й
застосування Порядку розміщення тимчасових
споруд торговельного, побутового, соціальнокультурного чи іншого призначення для здійснення
підприємницької діяльності в м. Києві» за поданням
заст упника голови К иївської м ісько ї держ авної адмініст рації
П .Рябікіна т а директ ора Д епарт ам ент у містобудування т а
архітектури С. Целовальника.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Вавриш A.B., Меліхова Т.І., Дворніков В.М.,
Семененко O.A., Закревська Л.О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про особливості й застосування
Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового,
соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення
підприємницької діяльності в м. Києві».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - 1 (Непоп В.І.) «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

Депутати Київради Найдьонов О.В., Гордон Д.І., Харченко О.В.,
Баленко І.М. та Шилюк П.С. 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
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Обуховій
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Наталії Анатоліївні на вул. Братській, 6 у
Подільському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування адміністративного, виробничоскладського комплексу,
гаражу та закладу
громадського харчування» (ПР-6332 від 19.12.2014,
справа клопотання К-23590).
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою до нього на
2-х арк.)

Земельна ділянка площею 0,28 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект ріш ення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Обуховій Наталії Анатоліївні на вул. Братській, 6 у
Подільському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
адміністративного, виробничо-складського комплексу, гаражу та закладу
громадського харчування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдъонов О.В., Гордон Д.І., Харченко О.В.,
Баленко І.М. та Шилюк П.С. 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
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з
обмеженою відповідальністю "РЕАЛ ГРУП" на
вул. Ярославів Вал, 15 (літ. А) у Шевченківському
районі
м.
Києва
для
експлуатації
та
обслуговування адміністративної будівлі» (ПР-6330
від 19.12.2014, справа клопотання К-23529).
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою до нього на
2-х арк.)

Земельна ділянка площею 0,11 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 "РЕАЛ ГРУП" на
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вул. Ярославів Вал, 15 (літ. А) у Шевченківському районі м. Киева для
експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов О.В., Гордон Д.І ., Харченко О.В.,
Баленко І.М. та Шилюк П.С. участі в голосуванні не брали.

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 громадської та житлової
забудови на вул. Здолбунівській (перетин з вул.
Тепловозною) у Дарницькому районі м. Києва»
(ПР-6334 від 23.12.2014,
кадастрова справа
Д-4267).
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою до нього на
2-х арк.)

Земельна ділянка площею 1,8776 га - в 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 громадської та житлової забудови на
вул. Здолбунівській (перетин з вул. Тепловозною) у Дарницькому районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов О.В., Гордон Д.Г , Харченко О.В.,
Баленко І.М. та Шилюк П.С. участі в голосуванні не брали.
27. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради - голови постійної
комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Прокопіва В.В.
щодо повторного розгляду проекту рішення "Про
надання
дозволу
на
розроблення
проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці
Давидовій
Юлії
Юріївні
на
вул. Бучанській у Святошинському районі м.Києва
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для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд" (ПР-5883 від
23.10.2014, справа-клопотання К-22830).
Земельна ділянка площею 0,10 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту 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".
2. Створити робочу групу у складі депутатів Найдьонова О.В.,
Левади С.Я., М еліхової 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» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьоное О.В., Гордон Д.І., Харченко О.В.,
Баленко І.М. та Шилюк П.С. участі е голосуванні не брали.
28. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради секретаря
постійної
комісії
Київради
з
питань
містобудування, архітектури та землекористування
Гордона Д.І. щодо надання доручення управлінню
забезпечення діяльності постійної комісії Київради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування підготувати звернення до
голови робочої групи з питань історичного ареалу
та культурної спадщини міста Києва стосовно
прискорення розгляду та повернення справклопотань та кадастрових справ, які були
направлені постійною комісією Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
супровідним листом від 14.11.2014 №08/281-883, а
саме: К-22870, К-22685, К-22444, К-21119, К-22052,
К -16276, К-21035, А-8307, А-20682, А-20972,
А-20971, А-15493, А-20978, А-20862, Д-6412,
Д-6242, Д-6899 та супровідним листом від
08.12.2014 №08/281-1128 Д-6094.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
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УХВАЛИЛИ: Доручити управлінню забезпечення діяльності постійної
комісії Київради з питань містобудування, архітектури та
землекористування підготувати звернення до голови робочої групи з
питань історичного ареалу та культурної спадщини міста Києва
стосовно прискорення розгляду та повернення справ-клопотань та
кадастрових справ, я кі були направлені постійною комісією Київради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
супровідним листом від 14.11.2014 №08/281-883, а саме: К-22870,
К-22685, К-22444, К-21119, К-22052, К-16276, К-21035, А-8307, А-20682,
А-20972, А-20971, А-15493, А-20978, А-20862, Д-6412, Д-6242, Д-6899 та
супровідним листом від 08.12.2014 № 08/281-1128Д-6094.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Найдьонов О.В., Харченко О В., Баленко І.М.
та Шилюк П.С. участі в голосуванні не брали.

В. Прокопів

Секретар комісії

