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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ МІСТОБУДУВАННЯ,
АРХІТЕКТУРИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, к. 1007

тел./факс (044) 202-73-09

Протокол

№2

засідання постійної комісії Київради
з питань містобудування, архітектури та землекористування

від 03.02.2015

12-00 год.

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;

Дворніков В.М.

- заступник голови постійної комісії
(з питань землекористування);

Микитась М.В.

- заступник голови постійної комісії
(з питань містобудування та

архітектури);

Гордон Д.І.

- секретар постійної комісії;

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

- члени постійної комісії;

Запрошені:
Кримчак С.О.,
Вовченко O.JL,
Єскіна О.О.,
Андрійко Р.Ю.,
Головня Р.Г.,
Пабат О.В.,
Костюшко О.П.,
Г оловня Р.Г.

- депутати Київради;

Луценко І.В.

- народний депутат Верховної Ради України;

Поліщук О.Г.

директор Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київради (КМДА);

Куделін А. Є.

-

Олексієнко І.С.

заступник голови ОСН «Комітет ради
житлового масиву Виноградар, представник
координаційної ради ГНО «Київське Віче»;

АгеєваВ.В.

1-й заступник директора Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого
органу
Київради
(Київської
міської
державної адміністрації);

голова ГК «За збереження Біличанського
лісу»;

Черняховський В.П.

головний координатор громадської кампанії
«Форум порятунку Києва»;

Юрчук Ю.А.

■заст. директора з інвестиційних питань КП
"Київтранспарксервіс";

Г ончаренко М.М.

- голова Київської міської спілки ветеранів
Афганістану;

Жуков М.Н.,
Олійник Г.Г.

■ представники
«Фідобанк»;

Станицький О.Б.

■представник ТОВ «Теремки»;

Петренко С.С.,
Юдін О.І.

■з питання будівництва на просп. Науки, 42-а;

Бовсуновська С.О.
Цимбалюк О.

Шевченко С.
Абдулаєв В.,
Іванченко Н.І.,
Петроченко 0 .0 .

ініціативної

групи

ПАТ

■по кадастровій справі Є-1256;
■ з питання розірвання договору оренди
земельної ділянки ТОВ "Архітектурнобудівельний альянс»;
■представник ПАТ «Фідобанк»;
■з питання ТОВ "ВАТРА;

Соловйова М.М.,
Нікітіна Ю.М.,
Королівська О.Д.,
Криворук М.Д.

представники ініціативної групи щодо
будівництва у пров. Десятинному, 3, літери
А, Б та 5, літера Д у Шевченківському
районі м. Києва;

Ігумен Фотій

з питання будівництва у пров. Десятинному;

Коваленко С.

■ юрист з питання будівництва у пров.
Десятинному;

Торопов В.

представники координаційної ради ГНО
«Київське Віче»;

Лукаш 0 .0 .

заст. директора КП УЗН Солом’янського
району м. Києва;

Николишин С.В.

зам. директора ТОВ «Столичний Цум»;
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Сергеева І.

- представник ТОВ «Столичний Цум»;

Ігнатьєва Н.К.

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

Бойків Н.І.,
Паскаліна С.В.,
Цепуп Ю.М.,
Бондарчук B.C.,
Гаджа К.П.,
Г аджа М.П.
Дюжев С.А.,
Глеба В.Ю.,
Мюллер T.А.,
Гладун C.B.,
Кайдашова В.М.,
Борова В.Ю.,
Тимченко О.В.,
Куцериб О.В.,
Андрущенко М.Ю.,
Солоненко А.П.,
Ястремська Н.О.,
Щепанюк Г.В.,
Шпирна П.М.

з питання виділення земельних ділянок
Героям Небесної Сотні;

- представники громадськості.

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

.

20 01.2015
1. Розгляд питання щодо створення робочої групи стосовно забудови на
вул. Волгоградській, 25 у Солом’янському районі м. Києва —матеріали
додаються.
2. Розгляд правових висновків управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради - матеріали додаються:
2.1. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 19.01.2015 №08/230-107 «Про
розірвання договору оренди земельної ділянки від 01.07.2004 № 91-60028, укладеного між Київською міською радою та Українською

Православною Церквою Київського Патріархату для експлуатації та
обслуговування адміністративних та господарських приміщень у
пров. Десятинному, 3, літери А, Б та 5, літера Д у Шевченківському
районі м. Києва» за поданням постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.
2.2. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 20.01.2015 №08/230-123 «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» за поданням
постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.
3. Розгляд альтернативних проектів рішень щодо відмови в наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою / щодо відмови в
передачі у приватну власність, підготовлених відповідно до рішення
постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та
землекористування - матеріали надаються:
3.1. Розгляд альтернативного проекту рішення «Про відмову в наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Куцериб Олені Валеріївні на
вул. Садовій у Деснянському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд»
за поданням постійної комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування.
3.2. Розгляд альтернативного проекту рішення «Про відмову громадянину
Яковцю Івану Олександровичу у передачі в приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Радистів, 22-а у Деснянському
районі м. Києва» за поданням постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.
3.3. Розгляд альтернативного проекту рішення «Про відмову громадянину
Терлецькому Євгенію Юрійовичу у передачі в приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у 5-му пров. Лєрмонтова, 7 у
Дарницькому районі м. Києва» за поданням постійної комісії Київради
з питань містобудування, архітектури та землекористування.

3.4. Розгляд альтернативного проекту рішення «Про відмову громадянці
Андрущенко Марії Юріївні у передачі в приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Микешина, 6 у Дніпровському
районі м. Києва» за поданням постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.
3.5. Розгляд альтернативного проекту рішення «Про відмову громадянці
Криволаповій Парасковії Сергіївні у передачі в приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Сосновій, 3 у Деснянському
районі м. Києва» за поданням постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.
4. Розгляд витягу з протоколу № 13 від 24.12.2014 засідання постійної
комісії Київради з питань дотримання законності, правопорядку
та боротьби з корупцією від 25.12.2014 №008/291-210 щодо розгляду
листа Київської громадської організації Народної Варти від 06.11.2014
№176 щодо корупційних дій та невиконання рішень суду - матеріали
додаються.
5. Розгляд звернення Громадської кампанії «Форум порятунку Києва»
від 22.12.2014 №10 (1319) (вх.№08/20737 від 29.12.2014) стосовно
скасування рішення Київської міської ради від 08.07.20110 №1114/4552
«Про передачу земельної ділянки автокооперативу по експлуатації
індивідуальних гаражів і стоянок «Південний» для експлуатації та
обслуговування існуючих гаражів та для будівництва і обслуговування
гаражів на вул. Симиренка, 38-а у Святошинському районі м. Києва» матеріали додаються.
6. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок матеріали додаються:
6.1. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок (комунальні
підприємства / державні установи) :
К-23850 К-21129
6.2. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок (юридичні особи/
фізичні особи):
К-21747 К-22805
К-23705 К-20975 К-22118 К-21038 К-21869
К-21130 К-21640• К-21824 К-23623 К -23629 К-23201
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6.3. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок (громадяни):
К-22125 К-22483 К-21785 К-23195 К-22098 К-22112 К-22357
К-21300 К-22702 К-21883 К-22898 К-22160 К-21930
6.4. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою
щодо
відведення
земельних
ділянок
(КП
«Київтранспарксервіс») - матеріали додаються:
К-22107 К-20596 К-20881 К-22211
К-20883 К-21721 К-21295
К-22210 К-20884 К-20885

7.

Розгляд проектів рішень про відмову в наданні дозволів на
розроблення
проектів
землеустрою
щодо
відведення
земельних ділянок - матеріали додаються:
К-21910 К-20764 К-21817 К-22252 К-22381

8.

Повторний розгляд проектів рішень про надання дозволів на
розроблення
проектів
землеустрою
щодо
відведення
земельних ділянок - матеріали додаються:
8.1. Повторний розгляд проектів рішень про надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
(іюридичні особи / фізичні особи):
К-22147 К-22312 К-22286 К-22287

9. Розгляд кадастрових справ - матеріали додаються:
9.1. Розгляд кадастрових справ (передача/надання):
Д-1588 Д-3769
Д-1962
Д-6807 Д-6806
А-6085
9.2. Розгляд кадастрових справ {громадяни):
А-7256 А-18884 А-18885 А-11622 №9535
А-18362 А-13493 А-19152

А-19319

А-19320

9.3. Розгляд кадастрових справ {відмова у поновленні договорів оренди
земельних ділянок та визначення переліку земельних ділянок для
опрацювання можливості продажу їх на земельних торгах):
А-18540 А-18493

9.4. Розгляд кадастрових справ {припинення договорів оренди земельних
ділянок):
А-21342
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9.5. Розгляд кадастрових справ {припинення договорів оренди земельних
ділянок та надання дозволу на опрацювання можливості продажу
земельних ділянок або продажу права їх оренди на земельних
торгах):
А-21343

9.6.

А-21350

Розгляд
кадастрових
постійного користування):

справ

{припинення

права

А-21207

9.7. Розгляд кадастрових справ {приватизація):
П-9153

П-9025

П-9140

9.8. Розгляд кадастрових справ {поновлення договорів оренди):
А-21109

А-21152

А-20857

А-20748

А-20401

А-21149

А-21150

9.9. Розгляд кадастрових справ {поновлення договорів оренди та внесення
змін до них):
А-21092

А-21151

А-20816

А-8307

9.10. Розгляд кадастрових справ {про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки):
Д-4804

9.11. Розгляд кадастрових справ {про поділ земельної ділянки):
А-21184

9.12. Розгляд кадастрових справ {внесення змін до рішення Київради):
Є-1256

А-21058

9.13. Розгляд кадастрових справ {продаж):
Є -1089

Є-0561

Є-0306

Є-1232

9.14. Розгляд кадастрових справ {надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою та на проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки):
Є-1257
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10. Повторний розгляд кадастрових справ - матеріали додаються:
10.1.

Повторний розгляд кадастрових справ {поновлення договорів
оренди):

А-21218

10.2.

А-20777

Повторний розгляд кадастрових справ {відмова в поновленні
договорів оренди):

А-20319

10.3. Повторний розгляд кадастрових справ {громадяни):
П-8850

А-19144

11. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці
по проспекту Маяковського, 2/1-4 у Деснянському районі м. Києва та
вилучення з користування земельної ділянки площею 0,38 га по
просп. Маяковського, 4» за поданням депутата Київради Я. Гулея матеріали надаються.
12. Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 26 січня 2012 року № 14/7351 "Про надання статусу
скверу земельній ділянці на проспекті Василя Порика, між будинками
7-а та 9, в Подільському районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської ради О.Окопного - матеріали додаються.
13. Розгляд альтернативного проекту рішення «Про відмову у поновленні
договору оренди земельної ділянки приватному акціонерному
товариству "ОМЕГА-5" на вулиці Героїв Дніпра, 43 в Оболонському
районі міста Києва та надання земельній ділянці статусу скверу» за
поданням депутата Київради В. Михаиленка - матеріали додаються.
14. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу бульварів чотирьом
земельним ділянкам вздовж Кільцевої дороги та вулиці Лятошинського
у Голосіївському районі м.Києва» за поданням депутата Київради
Р. Андрійка - матеріали додаються.
15. Розгляд проекту рішення «Про розірвання договору оренди земельної
ділянки від 28.03.08 року №78-6-00528, укладений між Київською
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
"Архітектурно-будівельний альянс» за поданням депутата Київради
В. Михаиленка - матеріали додаються.
16. Повторний 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.
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17. Розгляд листа Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) від 12.12.2014
№057061-14207 стосовно попереднього розгляду та надання пропозицій
до проекту рішення «Про недопущення самовільного розміщення
тимчасових споруд та їх незаконної реконструкції під об’єкти
нерухомого майна» - матеріали додаються.
18. Різне: Розгляд листів, розгляд та затвердження протоколів засідань
робочих груп -матеріали додаються.
18.1. Розгляд звернення громадської організації «АСОЦІАЦІЯ «ОРГАНІВ
САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ МІСТА КИЄВА» від 13.01.2015
№002/015 стосовно питання проведення загальноміських громадських
слухань на тему «Перспективи розпорядження, контролю за
використанням та охороною земель комунальної власності міста Києва»
- матеріали додаються.
18.2. Розгляд протоколу засідання постійно діючої робочої групи по
вивченню стану підготовки Генерального плану міста Києва до 2025
року від 15.01.2015 № 01/02 - матеріали додаються.
18.3. Розгляд протоколу засідання робочої групи від 30.01.2015 № 14/05-1 матеріали додаються.
18.4. Розгляд протоколу засідання робочої групи від 29.01.2015 № 1 матеріали додаються.

ПИТАННЯ, ВНЕСЕНІ НА РОЗГЛЯД ДОДАТКОВО
19. Пропозиція депутата Київради Міщенка О.Г. щодо розгляду проектів
рішень про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок (учасникам бойових дій в Афганістані та
сім’ям загиблих воїнів «Афганськоївійни»), а саме:
К-21157
К-21165
К-21163
К-21164
К-21162
К-21150
К-21154
К-21153
К-21158
К-21156
К-21161
К-21160
К-21159
К-21155
К-21168
К-21152
К-21151
20. Пропозиція депутата Київради Міщенка О.Г. щодо розгляду протоколу
засідання робочої групи від 03.02.2015 №14/06 та витягу з протоколу №1
засідання постійної комісії Київради з питань культури та туризму від
14.01.2015 №08/292-003 стосовно питання передачу земельної ділянки
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІДОБАНК" для
реконструкції адміністративної будівлі з розширенням під офісноторговельний комплекс, подальшої експлуатації та обслуговування на
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вул. Червоноармійській, 10-а, 10-6, 12-6 у Шевченківському районі
м.Києва. (кадастрова справа Д-6948) - матеріали додаються.
21. Пропозиція депутата Київради Міщенка О.Г. щодо розгляду протоколу
засідання робочої групи від 27.01.2015 №04/05 стосовно питання
незаконного будівництва на перетині вул. Сиваської та пров. Хорольського
у Дніпровському районі м. Києва та необхідності скасування пункту 75
рішення Київради від 10.07.2003 № 638/798 «Про надання і вилучення
земельних ділянок та припинення права користування землею» (згідно з
яким ПП «ІНАП» було передано в довгострокову оренду на 25 років земельну
ділянку площею 0,41. га для будівництва, експлуатації та обслуговування
культурно-оздоровчого центру та офісу на перетині вул. Сиваської та пров.
Хорольського у Дніпровському районі м.Києва) (Доповідач О.Міщенко) матеріали додаються.
22.

Пропозиція депутата Київради Меліхової Т.І. щодо розгляду
доопрацьованого проекту рішення «Про відмову у поновленні договору
оренди земельної ділянки та визнання таким, що втратило чинність,
рішення Київської міської ради від 9 липня 2009 року № 957/2013 «Про
передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія
«Міськжитлобуд» земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлової забудови з об’єктами інфраструктури для
обслуговування населення та паркінгом на вул. Цимбалів Яр, 31 у
Голосїївському районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської
ради, голови тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки
легітимності рішень Київської міської ради, прийнятих після травня 2006 року,
Т. Меліхової - матеріали додаються.

23. Пропозиція депутата Київради Дворнікова В.М. щодо розгляду протоколу
засідання робочої групи від 03.02.2015 №11/07 щодо доопрацювання
проекту рішення «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення
Київської міської ради від 27.11.2009 №754/2823 "Про надання земельної
ділянки Національному банку України для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлових будинків з вбудованими приміщеннями та
підземним паркінгом з метою забезпечення житлом працівників
Національного банку України на вул. Академіка Вільямса, 10 у
Голосіївському районі м. Києва» за поданням депутата Київради
Київради В. Дворнікова - матеріали додаються.
24.

Пропозиція депутата Київради Лапшова О.В. щодо розгляду
доопрацьованого проекту рішення «Про вшанування Героїв Небесної
Сотні» за поданням депутата Київської міської ради О.Вовченка та
постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та
землекористування —матеріали додаються.

12

25. Доповідь голови робочої групи депутата Київради Найдьонова О.В. щодо
ситуації, яка склалася навколо земельної ділянки на проспекті Науки, 42-а,
яка знаходиться в користуванні у ТОВ "Будконсалтинг-інвест" та
пропозиція щодо розширення робочої групи по цьому питанню.
26. Пропозиція депутата Київради - голови постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Прокопіва В.В. щодо
розглядуправового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 30.01.2015 №08/230-227 до проекту
рішення «Про внесення змін до рішення Київради від 28.02.13 №63/9120
«Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ділянок у
користування або у власність із земель комунальної власності в місті
Києві» з врахуванням листа Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 26.01.2015 №05703997 (вх. №08/1414 від 27.01.2015) -матеріали додаються.

СЛУХАЛИ:

Пропозицію голови комісії Прокопіва В.В. щодо
підтримки прохання депутатів стосовно зміни
черговості розгляду питань порядку денного засідання
постійної комісії 03.02.2015, а саме:
За пропозицією депутата Київради Лапшова О.В.
питання №24 порядку
денного
- розгляд
доопрацьованого проекту рішення «Про вшанування
Героїв Небесної Сотні»
за поданням депутата
Київської міської ради О.Вовченка та постійної комісії
Київради з питань містобудування, архітектури та
землекористування - розглянути першим питанням.
За пропозицією депутата Київради Меліхової Т.І.
питання №22 - розгляд доопрацьованого проекту
рішення «Про відмову у поновленні договору оренди
земельної ділянки та визнання таким, що втратило
чинність, рішення Київської міської ради від 9 липня
2009 року № 957/2013 «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія
«Міськжитлобуд» земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлової забудови з
об’єктами
інфраструктури
для
обслуговування
населення та паркінгом на вул. Цимбалів Яр, 31 у
Голосіївському районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської ради, голови тимчасової контрольної
комісії Київради з питань перевірки легітимності рішень
Київської міської ради, прийнятих після травня 2006 року,
Т. Меліхової - розглянути другим питанням.
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За пропозицією депутата Київради Міщенка О.Г.
питання М І9 - розгляд справ-клопотань 17-ти
громадян - учасників бойових дій в Афганістані та
сімей загиблих воїнів «Афганської війни» розглянути третім питанням.
За пропозицією депутата Київради Семененка O.A.
питання М14 - розгляд проекту рішення «Про
надання статусу бульварів чотирьом земельним
ділянкам вздовж Кільцевої дороги та вулиці
Лятошинського у Голосіївському районі м.Києва» за
поданням
депутата Київради Р. Андрійка розглянути четвертим питанням.
За пропозицією депутата Київради Найдьонова О.В.
питання М2 5 - доповідь депутата Київради
Найдьонова О.В. щодо питання розірвання договору
оренди земельної ділянки площею 1,0649 га на
проспекті Науки, 42-а, укладеного між Київською
міською радою та ТОВ "Будконсалтинг-інвест", № 796-00448 від 09.11.2006 - розглянути п 9ятим
питанням.
За пропозицією громадянки Бовсуновської С.О.
питання М9.12.1 - розгляд проекту рішення "Про
внесення змін до рішення Київської міської ради від
09.10.2014 №295/295 "Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки, що підлягає продажу" (кадастрова справа
Є-1256) - розглянути шостим п итанням.
За пропозицією депутата Київради Меліхової Т.І.
питання М І5 - розгляд проекту рішення «Про
розірвання договору оренди земельної ділянки від
28.03.08 року №78-6-00528, укладений між Київською
міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю "Архітектурно-будівельний альянс»
за поданням депутата Київради В. Михайленка —
розглянути сьомим питанням.
За пропозицією депутата Київради Янченко Г.І.
питання М2.1 - розгляд правового висновку
управління
правового
забезпечення
діяльності
Київської міської ради від 19.01.2015 №08/230-107
«Про розірвання договору оренди земельної ділянки
від 01.07.2004 № 91-6-0028, укладеного між Київською
міською радою та Українською Православною

14

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 Киїеради з питань
містобудування, архітектури та землекористування —
розглянути восьмим питанням.
За пропозицією депутата Київради Костюшко О.П.
питання М І6 - повторний 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 - розглянути
дев’ятим питанням.
За пропозицією депутата Київради Харченко О.В.
питання М20 - розгляд протоколу засідання робочої
групи від 03.02.2015 №14/06 та витягу з протоколу №1
засідання постійної комісії Київради з питань культури
та туризму від 14.01.2015 №08/292-003 стосовно
питання передачі земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІДОБАНК" для
реконструкції адміністративної будівлі з розширенням
під
офісно-торговельний
комплекс,
подальшої
експлуатації
та
обслуговування
на
вул.
Червоноармійській, 10-а, 10-6, 12-6 у Шевченківському
районі м.Києва (кадастрова справа Д-6948) розглянути десятим питанням.
За пропозицією депутата Київради Єскіної О.О.
питання М9.9.3 - розгляд проекту рішення "Про
поновлення приватному акціонерному товариству
"Український інститут по проектуванню підприємств
оборонної промисловості та машинобудування
"УКРПРОМПРОЕКТ" договору оренди земельної
ділянки для будівництва житлового будинку з
вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями та
підземним паркінгом на
вул. Шулявській, 32 у
Шевченківському районі м. Києва та внесення змін до
нього" (кадастрова справа А-20816) - розглянути
одинадцятим питанням.
За пропозицією директора Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)
Поліщука О.Г. питання М26 - розгляд правового
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висновку
управління
правового
забезпечення
діяльності Київської міської ради від 30.01.2015
№08/230-227 до проекту рішення «Про внесення змін
до рішення Київради від 28.02.13 №63/9120
«Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних
ділянок у користування або у власність із земель
комунальної власності в місті Києві» з врахуванням
листа Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА) від 26.01.2015
№05703-997 (вх №08/1414 від 27.01.2015) розглянути дванадцятим питанням.
УХВАЛИЛИ: Внести зміни в порядок черговості розгляду питань порядку
денного засідання постійної комісії 03.02.2014.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти»-немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Баленко LM. участі в голосуванні не брав.
1. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради Лапшова О.В. щодо
розгляду доопрацьованого
проекту рішення «Про
вшанування Героїв Небесної Сотні»
за поданням
депутата Київської міської ради О.Вовченка та
постійної комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування.
На
за сід а н н і п ост ій н ої к о м іс ії К и ївр а д и
з
питань
м іст обудуван ня,
архіт ект ури
та
зем лекорист ування
2 0 .0 1 .2 0 1 5 - було знят о на р о б о ч у групу.
(лист депутата Київради О.Вовченка від 02.02.2015 № 08/279-015114 на 1-му а р к , протокол засідання р о б очої групи від 28.01.2015
на 3-х арк., лист голови гром адської організації «РОДИНА
«ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ» від 28.01.2015 № 2-28 Гурика І.Р. на
1-м у арк., проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього на 6-ти арк.).

ДОДАТОК
Перелік членів ГО «Родина Героїв «Небесної сотні»,
які подають заяви для безоплатного отримання
земельних ділянок у власність

загиблий

ПІБ родича

№
1

Бадера Олександр

Бадера Світлана Григорівна

Ступінь
споріднення
дружина

Адреса
м.Київ, Шота Руставелі, 23,
кв.15

телефон
063-953-49-76
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2

Бачинський Ігор

З

Бойків Володимир

4

Бондарев Сергій

Бондарева Світлана Вікторівна

5

Веремій Вячеслав

Веремій Катерина Аркадіївна

6

Гаджа Петро

Гаджа Костянтин Петровій

7

Захаров Володимир

Захаров Дмитро Володимирович

м.Київ, вул.Верхня, 3, кв.39

097-893-46-46

8

Кульчицкий Володимир

Кульчицький Ігор Володимирович

м.Київ, пр.Свободи 17 Б, кв.37

067-233-43-86

9

Максимов Дмитро

Максимова Лідія Антонівна

10

Мельнічук Володимир

Яременко Надія Іванівна

11

Мовчан Андрій

Мовчан Валентина Іванівна

12

Наконечний Іван

Чебан Євгеній Олександрович

племінник

13

Нечипоренко Анатолій

Козирева Олена Іванівна

дружина

14

Пасхалій Віктор

Пасхаліна Світлана Василівна

дружина

15

Плеханов Александр

Плеханова Інна Олександрівна

16

Поправка Юрій

Поправка Ярослава Юріївна

мати

17

Сидорчук Юрій

Сидорчук Ганна Юріївна

дочка

18

Царьок Олександр

Філоненко Інна Володимирівна

дружина

19

Цепун Андрій

Цепун Лідія Іванівна

20

Черненко Андрій

Власенко Олена Сергіївна

21

Шаповал Сергій

Шаповал Катерина Петрівна

Свіщенко Світлана Павлівна

дружина

Бойків Наталія Іванівна

дружина
дружина

м.Київ, вул Ф.Ернста 6, кв. 36
м.Київ, бул.Кольцова, 20,
кв.14
м.Київ, вул.Волгоградська 31.
кв.44
м. Київ, вул. Каштанова, 14, Б,
кв. 50
м.Київ, вул.І.Клименка, 27,
кв.47

м.Київ, вул.Жолудєва, 4-Б,
кв.120
м.Київ, вул.Героїв
Сталінграда, 51, кв.77
м.Київ пр.Перемоги 91, кв.95

дружина

м.Київ, пр-т Корольова, 12-А,
кв.155
м.Київ, пр-т Палладіна, 7/60,
кв.165
м.Київ, вул.
Севастопольська 7/13, кв.8,
кімната 123
м.Київ, пр-т Оболонський, 39А, кв.214
м.Київ вул.Юності 4, кв.80.
м.Київ, бул. Кольцова 15,кв.
148
м.Київ вул.Вишгородська 38,
кв. 52

066-060-53-63
067-605-07-11
097-695-10-28
098-046-30-11
066-44-374-22

067-656-53-00
099-554-42-39
093-006-69-15
093-421-51-01
096-768-83-62

096-010-42-04

098-501-14-66
063-258-91-00
093-125-23-23
050-385-18-60

м.Київ вул. Майорова, 1,
кв.232.

097-894-21-79

м.Київ, вул.
Червоноармійська, 114, кв.53

066-957-71-47

м.Київ, вул. Малиіновського,
З2-А, кв.107

098-526-45-80

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Вовченко О.Л., Меліхова Т.І., Найдьонов О.В.,
Поліщук О.Г.
УХВАЛИЛИ: 7. Підтримати проект рішення «Про вшанування Героїв
Небесної Сотні».
2. Комунальному підприємству «Київський інститут земельних
відносин» розглянути можливість безкоштовно розробити проекти
землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам,
зазначених у додатку до проекту рішення.
3. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (КМДЛ) віднайти можливість та запропонувати
громадянам земельні ділянки для відведення єдиним масивом.
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4.
Винести вищезазначений проект рішення
найближчого пленарного засідання сесії Київради.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

на розгляд

Депутат Київради Баленко І.М. участі в голосуванні не брав.

2. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради Меліхової Т.І. щодо
розгляду доопрацьованого проекту рішення «Про
відмову у поновленні договору оренди земельної
ділянки та визнання таким, що втратило чинність,
рішення Київської міської ради від 9 липня 2009 року
№ 957/2013 «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю
«Будівельна
компанія
«Міськжитлобуд» земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлової забудови з
об’єктами
інфраструктури
для
обслуговування
населення та паркінгом на вул. Цимбалів Яр, 31 у
Голосіївському районі м. Києва» з а поданням депут ат а
К и їв с ь к о ї м іс ь к о ї р а д и , голови т и м ч а со во ї кон т рольн ої
к о м іс ії К и ївр а д и з питань п еревірки легіт и м ност і ріш ен ь
К и їв с ь к о ї м іс ь к о ї ра д и , прийнятих після т равня 2 0 0 6 р о к у,
Т. М еліхової.
(лист
депутата
Київради
Т. М еліхової
від
03.02.2015
№ 08/279/259-16 на 1-му арк., проект рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього на 23-х арк.).

Земельна ділянка площею 1,53 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про відмову у поновленні
договору оренди земельної ділянки та визнання таким, що втратило
чинність, рішення Київської міської ради від 9 липня 2009 року
№ 957/2013 «Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
«Будівельна компанія «Міськжитлобуд» земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування житлової забудови з
об’єктами інфраструктури для обслуговування населення та паркінгом
на вул. Цимбалів Яр, 31 у Голосіївському районі м. Києва».
2.
Винести вищезазначений проект рішення на розгляд
найближчого пленарного засідання сесії Київради.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Баленко І.М\ участі в голосуванні не брав.
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3. Пропозиція депутата Київради Міщенка О.Г. щодо розгляду проектів
рішень про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок (учасникам бойових дій в Афганістані та
сім’ям загиблих воїнів «Афганськоївійни»):
3.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21157
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Каленкову Борису Сергійовичу у 4-му
пров. Садовому, 10 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд".
(ПР-6425 від 17.01.2015)
(лист депутата Київради Міщенка О.Г. від 03.02.2015 №08/279/065-14
на 1-му арк.)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ:
Прокопів
Гончаренко М.М.

В.В.,

Міщенко

О.Г., Харченко

О.В.,

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Каленкову Борису Сергійовичу у 4-му пров. Садовому, 10 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Баленко І.М. участі в голосуванні не брав.

3.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21165
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Моісєєву Василю Володимировичу у 4-му
пров. Садовому, 8 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд".
(ПР-6426 від 17.01.2015)
(лист депутата Київради Міщенка О.Г. від 03.02.2015 №08/279/065-14
на 1-му арк.)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ:
Прокопів
Гончаренко М.М.

В.В.,

Міщенко

О.Г., Харченко

О.В.,
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Моісєєву Василю Володимировичу у
4-му
пров. Садовому, 8 у Деснянському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Баленко І.М. участі в голосуванні не брав.

3.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21163
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Провотару Анатолію Андрійовичу у 2-му
пров. Сосновому, 16 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд".
(ПР-6422 від 17.01.2015)
(лист депутата Київради Міщенка ОТ. від 03.02.2015 №08/279/065-14
на 1-му арк.)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ:
Прокопів
Гончаренко М.М.

В.В.,

Міщенко

О.Г., Харченко

О.В.,

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Провотару Анатолію Андрійовичу у 2-му пров. Сосновому,
16 у Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Баленко І.М. участі в голосуванні не брав.
3.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21164
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Серпутьку Валерію Васильовичу у 4-му
пров. Садовому, 6 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд".
(ПР-6427 від 17.01.2015)
(лист депутата Київради Міщенка О.Г. від 03.02.2015 №08/279/065-14
на 1-му арк.)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
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ВИСТУПИЛИ:
Прокопів
Гончаренко М.М.

В.В.,

Міщенко

О.Г.,

Харченко

О.В.,

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Серпутьку Валерію Васильовичу у 4-му пров. Садовому, 6
у Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Баленко І.М. участі в голосуванні не брав.
3.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21162
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мартинюку Андрію Васильовичу у 5-му
пров. Садовому, 3-а у Деснянському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд".
(ПР-6414 від 17.01.2015)
(лист депутата Київради Міщенка О.Г. від 03.02.2015 №08/279/065-14 на
1-му арк.)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ:
Прокопів
Гончаренко М.М.

В.В.,

Міщенко

О.Г.,

Харченко

О.В.,

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мартинюку Андрію Васильовичу у 5-му пров. Садовому,
3-а у Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Баленко І.М\ участі в голосуванні не брав.
3.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21150
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Гріцуку Сергію Петровичу у 4-му пров.
Садовому, 2а у Деснянському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд".
(ПР-6428 від 17.01.2015)
(лист депутата Київради Міщенка О.Г. від 03.02.2015 №08/279/065-14 на
1-му арк.)
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Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ:
Прокопів
Гончаренко М.М.

В.В.,

Міщенко

О.Г.,

Харченко

О.В.,

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Гріцуку Сергію Петровичу у 4-му пров. Садовому, 2а у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Киїеради Баленко І.М. участі в голосуванні не брав.
3.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21154
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мухіну Леоніду Геннадійовичу у 4-му
пров. Садовому, 4 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд".
(ПР-6429 від 17.01.20X5)
(лист депутата Киїеради Міщенка О.Г. від 03.02.2015 N.908/279/065-14 на
1-му арк.).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ:
Прокопів
В.В.,
Міщенко
О.Г.,
Харченко
О.В.,
Гончаренко М.М.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мухіну Леоніду Геннадійовичу у 4-му пров. Садовому, 4 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд" з врахуванням
пропозиції депутата Киїеради Міщенка О.Г., а саме: у проекті
рішення ПР-6429 від 17.01,2015 дозвіл на розроблення проекту
землеустрою надати громадянці Лукичевій Ірині Володимирівні, яка
є дружиною загиблого в зоні АТО учасника воєнних дій в Афганістані
Міхнюка Олега Івановича, замість громадянина Мухіна Леоніда
Геннадійовича, за умови подання ними відповідних заяв до Київської
міської ради.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Киїеради Баленко І.М. участі в голосуванні не брав.
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3.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21153
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мельнику Євгенію Олександровичу у 4-му
пров. Садовому, 12 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд".
(ПР-6423 від 17.01.2015)
(лист депутата Київради Міщенка О.Г. від 03.02.2015 №08/279/065-14 на
1-му арк.)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Міщенко О.Г., Харченко О.В., Гончаренко М.М.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мельнику Євгенію Олександровичу у 4-му пров. Садовому,
12 у Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Баленко І.М. участі в голосуванні не брав.
3.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21158
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Твердохліб Ользі Василівні у
5-му
пров. Садовому, 1 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд".
(ПР-6417 від 17.01.2015)
(лист депутата Київради Міщенка О.Г. від 03.02.2015 №08/279/065-14 на
1-му арк.)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Міщенко О.Г., Харченко О.В., Гончаренко М.М.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Твердохліб Ользі Василівні у 5-му пров. Садовому, 1 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Баленко І.М. участі в голосуванні не брав.

23

ЗЛО. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21156
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
громадянину
Кулинському
Андрію
Володимировичу у
4-му пров. Садовому, 2 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд".
(ПР-6430 від 17.01.2015)
(лист депутата Київради Міщенка О.Г. від 03.02.2015 №08/279/065-14
на 1-му арк.)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів
Г ончаренко М.М.

В.В.,

Міщенко

О.Г.,

Харченко

О.В.,

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Кулинському Андрію Володимировичу у
4-му
пров. Садовому, 2 у Деснянському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Баленко І.М. участі в голосуванні не брав.
3.11. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21161
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину Новаку Ігорю Антоновичу у 2-му
пров. Сосновому, 20 у Деснянському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд".
(ПР-6413 від 17.01.2015)
(лист депутата Київради Міщенка О.Г. від 03.02.2015 №08/279/065-14
на 1-му арк,)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ:
Прокопів
Гончаренко М.М.

В.В.,

Міщенко

О.Г.,

Харченко

О.В.,

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Новаку Ігорю Антоновичу у 2-му пров. Сосновому, 20 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Баленко І.М. участі в голосуванні не брав.
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3.12. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21160
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину Шарію Володимиру Павловичу у
5-му пров. Садовому, 5 у Деснянському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд".
(ПР-6418 від 17.01.2015)
(лист депутата Київради Міщенка О.Г. від 03.02.2015 N908/279/065-14
на 1-му арк.)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ:
Прокопів
Гончаренко М.М.

В.В.,

Міщенко

О.Г.,

Харченко

О.В.,

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Шарію Володимиру Павловичу у 5-му пров. Садовому, 5 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Баленко І.М. участі в голосуванні не брав.
3.13. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21159
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину Ярмоленку Юрію Олексійовичу у
5-му пров. Садовому, 3 у Деснянському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд".
(ПР-6412 від 17.01.2015)
(лист депутата Київради Міщенка О.Г. від 03.02.2015 №08/279/065-14
на 1-му арк.)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ:
Прокопів
Гончаренко М.М.

В.В.,

Міщенко

О.Г.,

Харченко

О.В.,

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Ярмоленку Юрію Олексійовичу у 5-му пров. Садовому, 3 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Баленко І.М. участі в голосуванні не брав.
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3.14. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21155
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину Калоші Олександру Андрійовичу
у 5-му пров. Садовому, 5-а у Деснянському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд".
(ПР-6411 від 17.01.2015)
(лист депутата Киїеради Міщенка О.Г. від 03.02.2015 №08/279/065-14
на 1-му арк.)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ:
Прокопів
Гончаренко М.М.

В.В.,

Міщенко

О.Г.,

Харченко

О.В.,

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Калоші Олександру Андрійовичу у 5-му пров. Садовому,
5-а у Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Киїеради Баленко І.М. участі в голосуванні не брав.
3.15. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21168
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці Гороховій Аллі Миколаївні у 2-му
пров. Сосновому, 18 у Деснянському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд ".
(ПР-6421 від 17.01.2015)
(лист депутата Киїеради Міщенка О.Г. від 03.02.2015 №08/279/065-14
на 1-му арк.)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ:
Прокопів
Гончаренко М.М.

В.В.,

Міщенко

О.Г.,

Харченко

О.В.,

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Гороховій Аллі Миколаївні у 2-му пров. Сосновому, 18 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд ".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Киїеради Баленко І.М. участі в голосуванні не брав.

26

3.16. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21152
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
громадянину
Г ончаренку
Миколі
Миколайовичу у 2-му пров. Сосновому, 22 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд”.
(ПР-6419 від 17.01.2015)
(лист депутата Київради Міщенка ОТ. від 03.02.2015 №08/279/065-14
на 1-му арк.)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ:
Прокопів
Г ончаренко М.М.

В.В.,

Міщенко

О.Г.,

Харченко

О.В.,

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Г ончаренку Миколі Миколайовичу у 2-му пров.
Сосновому, 22 у Деснянському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Баленко І.М. участі в голосуванні не брав.
3.17. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21151
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину Васильченку Віталію Васильовичу
у 5-му пров. Садовому, 1а у Деснянському районі м.
Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд".
(ПР-6415 від 17.01.2015)
(лист депутата Київради Міщенка О.Г. від 03.02.2015 №08/279/065-14
на 1-му арк.)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ:
Прокопів
Гончаренко М.М.

В.В.,

Міщенко

О.Г.,

Харченко

О.В.,

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Васильченку Віталію Васильовичу у 5-му пров. Садовому,
1а у Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Баленко І.М. участі в голосуванні не брав.
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4. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу
бульварів чотирьом земельним ділянкам вздовж
Кільцевої дороги та вулиці Лятошинського у
Голосіївському районі м.Києва» за поданням депутата
Київради Р. Андрійка - матеріали додаються,
(копія доручення заступника міського голови секретаря Київської
міської ради від 19.01.2015 №08/231-94/ПР, копія проекту рішення з
пояснювальною запискою та додатками до нього на 7-ми арк)
-

ВИСТУПИЛИ:
Прокопів
В.В.,
Андрійко
Найдьонов О.В., Станицький О.Б.

Р.Ю.,

Поліщук

О.Г.,

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про надання статусу
бульварів чотирьом земельним ділянкам вздовж Кільцевої дороги та
вулиці Лятошинського у Голосіївському районі м.Києва" на 2 тижні,
2, Створити з постійною комісією Київради з питань екологічної
політики спільну робочу групу у складі депутатів Левади С.Я.,
Прокопіва В.В., Закревської Л,0., Костюка С.А., Андрійка Р.Ю.,
Кримчака С,0, для додаткового вивчення цього питання. Визначити
головою робочої групи депутата Андрійка Р.Ю,
4, Повернутися до розгляду цього питання після надання
протоколу спільного засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Баленко І.М. та Гордон Д.І. участі в
голосуванні не брали.
5. СЛУХАЛИ:

Доповідь голови робочої групи депутата Київради
Найдьонова О.В. щодо ситуації, яка склалася навколо
земельної ділянки на проспекті Науки, 42-а, яка
знаходиться в користуванні у ТОВ "Будконсалтингінвест" та пропозиція щодо розширення робочої групи
по цього питання.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В., Левада С.Я., Меліхова Т.І.,
Єскіна О.О., Безпалий О.І., Черняховський В.П., Петренко С.С.,
Микитась М.В., Юдін О.І., Янченко Г.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Взяти до відома доповідь голови робочої групи депутата
Київради Найдьонова О.В.
2. Підтримати пропозицію, депутата Київради щодо розширення
робочої групи з цього питання.
3. До створеної спільної робочої групу 20.01.2015 у складі
депутатів Найдьонова О.В., Міщенка О.Г., Безпалого О.І. та
депутатів постійної коміси Київради з питань екологічної політики
\
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•
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••
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•
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•

долучити депутатів Меліхову Т.І., Прокопіва В.В., представників
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА), Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київради (КМДА) та представників громадськості
для додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої
групи депутата Найдьонова О.В.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Микитась М.В. участі в голосуванні не брав.
6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1256
Проект рішення "Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 09.10.2014 №295/295
"Про надання дозволу на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу".
(ПР-6349 від 24.12.2014)

Проектом рішення передбачено: Внести зміни до рішення Київської міської
ради від 09.10.2014 №295/295, а саме:
- в пункті 1 рішення виключити слово та знак «будівництва,».
ВИСТУПИЛИ: Прокопів
Михайленко В.О.

В.В.,

Поліщук

О.Г.,

Бовсуновська

С.О.,

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення "Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 09.10.2014 №295/295 "Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу".
2. Доручити робочій групі у складі депутатів Прокопіва В.В.,
Найдьонова О.В., Міщенка О.Г., Михайленка В.О., Єскіної О.О.,
Левади С.Я., Меліхової Т.І. протягом двох тижнів надати протокол
засідання робочої групи щодо перевірки фактичного використання
земельної ділянки згідно з укладеним договором оренди земельної
ділянки, зокрема площі і конфігурації зазначеної земельної ділянки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Микитась М.В. та Харченко О.В. участі в
голосуванні не брали.
7. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про розірвання договору
оренди земельної ділянки від 28.03.08 року №78-600.528, укладений між Київською міською радою та
товариством
з
обмеженою
відповідальністю
"Архітектурно-будівельний альянс» за поданням
депутата Київради В. Михайленка матеріали
додаються.
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(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 14.01.2015 №08/231-7О/ПР, лист депутата Київради
В.Михайленка від 13.01.2015 №08/279-064-334, копія проекту
рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього на 7-
м и арк., додатки на 4-х арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Цимбалюк О., Михайленко В.О.,
Т.І., Левада С.Я., Янченко Г.І., Глеба В.Ю.

Меліхова

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 28.03.08 року №78-6-00528, укладений між
Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
"Архітектурно-будівельний альянс» та за пропозицією депутата
Київради Михайленка В. О. додати до суб9єктів подання проекту
рішення депутата Київради Меліхову Т.І.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І., Баленко І.М.УДворніков В.М.,
Прокопів В.В. та Микитась М.В. участі в голосуванні не брали.
8. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
19.01.2015 №08/230-107 «Про розірвання договору
оренди земельної ділянки від 01.07.2004 № 91-6-0028,
укладеного між Київською міською радою та
Українською Православною Церквою Київського
Патріархату для експлуатації та обслуговування
адміністративних та господарських приміщень у пров.
Десятинному, 3, літери А, Б та 5, літера Д у
Шевченківському районі м. Києва» за поданням
постійної комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 14.01.2015 №08/231-66/ПР, копія проекту рішення з
пояснювальною запискою та додатками до нього; копія правового
висновку управління правового забезпечення діяльності Київради від
19.01.2015 №08/230-107 на 33-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Соловйова М.М., Королівська О.Д.,
Коваленко C., Єскіна О.О., Куделін А.Є., Глеба В.Ю., Ігумен Фотій.,
Кустова В.В., Криворук М.Д., Нікітина Ю.М., Левада С.Я., Міщенко О.Г.,
Луценко І.В., Черняховський В.П.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
19.01.2015 №08/230-107.

зо
2. Доопрацювати проект рішення та викласти його назву,
пункти 1, 2 та 3 в такій редакції:
- назва проекту рішення «Про врегулювання питань використання
земельної ділянки у пров. Десятинному, 3, літери А, Б та 5, літера Д у
Шевченківському районі м. Києва»;
- пункт 1. «Товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельна
компанія “ІНТЕРГАЛ-БУД” (генеральний підрядник) негайно зупинити
будівництво комплексу будівель адміністративного та господарського
призначення з житловими приміщеннями службового призначення на
земельній ділянці у пров. Десятинному, 3, літери А, Б та 5, літера Д у
Шевченківському районі м. Києва»;
- пункт 2. «У місячний термін привести об'єкт будівництва «Комплекс
будівель адміністративного та господарського призначення з
житловими приміщеннями службового призначення на земельній
ділянці у пров. Десятинному, 3, літери А, Б та 5, літера Д у
Шевченківському районі м. Києва» до вимог Містобудівних умов та
обмежень забудови земельної ділянки №14750/0/18/009-11 від
13.12.2011 та Історико-містобудівного обґрунтування №11 13.02.08 від
07.02.2008»;
- пункт З, «У разі невиконання вимог, викладених у пунктах 1, 2 цього
рішення, розірвати договір оренди земельної ділянки від 01.07.2004
№ 91-6-00283, укладений на підставі пункту 32 рішення Київської
міської ради від 25.09.2003 № 31/905 "Про надання і вилучення
земельних ділянок та припинення права користування землею»;
Інші пункти залишити без змін.
3, Винести доопрацьований проект рішення на розгляд
найближчого пленарного засідання сесії Київради для прийняття
остаточного рішення,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Семененко О.А. участі в голосуванні не брав.
9. СЛУХАЛИ:

Повторний 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. Костюшка матеріали
додаються,
Виноситься на повторний розгляд постійної комісії
відповідно до листа депутата Київради ОКостюшка від
29.01.2015 №08/279/044-09 (вх.№08/1536 від 29.01.2015) на 1-му
арк.
На розгляд постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
надійшло звернення мешканців мікрорайону Кадетський гай
від 25.12.2014 №08/БКО-7680 на 1-му арк.

(копія проекту рішення з пояснювальною
додатками до нього на 6-ти арк.

запискою
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та

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Костюшко О.П., Кримчак С.О., Лукаш О.О.,
Дюжев С.А.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці площею 2 га на вул. Кадетський гай біля будинку № 6
у Солом’янському районі м. Києва» з врахуванням правок депутата
Київради Кримчака С.О., а саме: викласти назву рішення, пункти 1 та
З в такій редакції:
- назва проекту рішення «Про створення парку на земельній ділянці
площею 5,5 га на вул. Кадетський гай та Івана Пулюя у
Солом’янському районі м. Києва»;
- пункт 1. «Створити парк на земельній ділянці площею 5,5 га,
розташованій на вулиці Кадетський гай та вул. Івана Пулюя у
Солом’янському районі м. Києва»;
- пункт 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 створення
парку та оформлення благоустрою ділянки площею 5,5 га на вул.
Кадетський гай та вул. Івана Пулюя у Солом’янському районі м.
Києва».
Інші пункти залишити без змін.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Левада С.Я., Баленко І.М., та Гордон Д.І.
участі в голосуванні не брали.
10. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради Міщенка О.Г. щодо
розгляду протоколу засідання робочої групи від
03.02.2015 №14/06 та витягу з протоколу №1 засідання
постійної комісії Київради з питань культури та туризму
від 14.01.2015 №08/292-003 стосовно питання передачі
земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ "ФІДОБАНК" для реконструкції
адміністративної будівлі з розширенням під офісноторговельний комплекс, подальшої експлуатації та
обслуговування на вул. Червоноармійській, 10-а, 10-6,
12-6 у Шевченківському районі м.Києва (кадастрова
справа Д-6948).
(протокол засідання робочої групи від 03.02.2015 № 14/06 на 3-х
арк., витяг з протоколу № 1 засідання постійної комісії Київради
з питань культури та туризму від 14.01.2015№ 08/292-003 на 4-х
арк.).
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ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В., Жуков М.Н., Єскіна О.О.,
Олійник В.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати пропозицію, викладену у витязі з протоколу №1
засідання постійної комісії Київради з питань культури та туризму від
14.01.2015 №08/292-003 щодо викладення цільового призначення
земельної ділянки у проекті рішення
в такій редакції: «для
експлуатації та обслуговування існуючих адміністративно-офісних
будівель, які знаходяться у власності Публічного акціонерного
товариства «ФІДОБАНК».
2. Підтримати пропозицію, викладену у протоколі засідання робочої
групи від 03.02.2015 №14/06, доповнивши пункт 4 проекту рішення
підпунктом у такій редакції: «Протягом двох місяців замінити з боку
житлового будинку на вул. Червоноармійській, 12-6 будівельний
паркан на сучасну огорожу та встановити її по межах, визначених
договором оренди,
встановити кілька елементів примусового
зниження швидкості та дорожні оглядові сферичні дзеркала».
3. Винести вищезазначений проект рішення на розгляд
найближчого пленарного засідання сесії Київради.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Янченко Г.І., Семененко O.A.).

Депутати Київради Гордои Д.І.,
Баленко
Дворніков В.М. участі в голосуванні не брали.

11 .СЛУХАЛИ:

І.М.,

та

Кадастрова справа А-20816
Проект рішення "Про поновлення приватному
акціонерному товариству "Український інститут по
проектуванню підприємств оборонної промисловості та
машинобудування
"УКРПРОМПРОЕКТ"
договору
оренди земельної ділянки для будівництва житлового
будинку
з
вбудовано-прибудованими
офісними
приміщеннями
та
підземним
паркінгом
на
вул. Шулявській, 32 у Шевченківському районі м. Києва
та внесення змін до нього".
(ПР-6269 від 12.12.2014)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки №91-6-00201 від 11.12.2003 площею 0,2972 га та внести
зміни до нього, а саме:
- слова у всіх відмінках «закрите акціонерне товариство «Український інститут
по проектуванню підприємств оборонної промисловості та машинобудування
«УКРПРОМПРОЕКТ» замінити словами у відповідних відмінках «приватне
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акціонерне товариство «Український інститут по проектуванню
підприємств
оборонної
промисловості
та
машинобудування
«УКРПРОМПРОЕКТ».
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Торопов В., Єскіна О.О., Білич В.О.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про поновлення
приватному акціонерному товариству "Український інститут по
проектуванню
підприємств
оборонної
промисловості
та
машинобудування "УКРПРОМПРОЕКТ" договору оренди земельної
ділянки для будівництва житлового будинку з вбудованоприбудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом на
вул. Шулявській, 32 у Шевченківському районі м. Києва та внесення
змін до нього".
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» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І., Баленко І.М., Прокопів В.В.,
Микитась М.В., та Дворніков В.М. участі в голосуванні не
брали.
12.СЛУХАЛИ:

Пропозиція депутата Київради - голови постійної комісії
Київради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Прокопіва В.В. щодо розгляду
правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 30.01.2015
№08/230-227 до проекту рішення «Про внесення змін до
рішення Київради від 28.02.13 №63/9120 «Тимчасовий
порядок передачі (надання) земельних ділянок у
користування або у власність із земель комунальної
власності в місті Києві» з врахуванням листа
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА) від 26.01.2015 №05703997 (вх. №08/1414 від 27.01.2015) на 2-х арк.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Поліщук О.Г., Закревська Л.О., Меліхова Т.І.,
Микитась М.В.,
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
30.01.2015 №08/230-227.
2.
Доручити робочій групі, створеній на засіданні постійної комісії
Київради
з
питань
містобудування,
архітектури
та

землекористування 24.06,2014 у складі депутатів Баленка І.М.,
Закревської Л.Оу Лапшова О.В., Михайленка В. О., Найдьонова О.В.,
Непопа В.І., Семененка О.А., Турця В.В., Харченка О.В., Шилюка П.С.,
Янченко Г.І., секретаря постійної комісії Київради з питань
екологічної політики
Костюка С.А., депутата Київради
Кримчака С.О., представників Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київради (КМДА) та Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) з долученням
депутата Микитася М.В. доопрацювати проект рішення, враховуючи
лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА) від 26.01.2015 М 05703-997 (вх №08/1414 від
27.01.2015) стосовно пайової участі у розвитку інфраструктури
м.Києва.
3.
Відповідно до правового висновку, доопрацювати проект рішення
«Про внесення змін до рішення Київради від 28.02.13 М63/9120
«Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ділянок у
користування або у власність із земель комунальної власності в місті
Києві» та винести його на розгляд пленарного засідання сесії Київради.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

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

13. СЛУХАЛИ:

Розгляд питання щодо створення робочої групи
стосовно забудови на вул. Волгоградській, 25 у
Солом’янському районі м. Києва — матеріали
додаються.
(звернення мешканців, що проживають у будинках на вулицях
Волгоградській і Солом’янскій, Соломянського району м. Києва,
від 27.01.2015 вх. № 08/КО -595 на 1-м у арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Глеба В.Ю., Єскіна О.О., Абдулаєв В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати звернення мешканців, що проживають у будинках
на вулицях Волгоградській і Солом’янскій Солом’янського району
м. Києва від 27.01.2015 вх. №08/КО-595 щодо створення робочої групи
стосовно забудови на вул. Волгоградській, 25 у Солом’янському районі
м. Києва.
2.
Створити робочу групу у складі депутатів Левади С.Я.,
Семененка С.Я., Єскіної О.О., представників громадськості та
представників ТОВ «Багра». Визначити головою робочої групи
депутата Леваду С.Я.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І., Баленко І.М., Прокопів В.В., та
Турець В.В. участі в голосуванні не брали.
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СЛУХАЛИ:

Пропозицію голови постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури
та землекористування
Прокопіва В.В. продовжити роботу засідання постійної
комісії Київради з питань містобудування, архітектури
та землекористування 10.02.2015.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати пропозицію голови постійної комісії Київради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Прокопіва В.В. щодо продовження роботи засідання постійної комісії
Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування
10.02.2015.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Горд он ДЛ. участі в голосуванні не брав.

Продовження роботи засідання постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
від 10.02.2015

12-00 год.

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:

Дворніков В.М.

- заступник голови постійної комісії
(з питань землекористування);

Микитась М.В.

Гордон Д.І.

заступник голови постійної комісії
(з питань містобудування та
архітектури);
- секретар постійної комісії;

Баленко І.М.,
Безпалий О.І.,
Закревська Л.О.,
Кустова В.В.,
Лапшов О.В.,
Меліхова Т.І.,
Міщенко О.Г.,
Найдьонов О.В.,
Семененко O.A.,
Турець В.В.,
Харченко О.В.

- члени постійної комісії;

Запрошені:
Велімовський А.Р.,
Білич В.О.,
Гулей Я.Т.
Поліщук О.Г.

Олексієнко І.С.

Агеєва В.В.

Черняховський В.П.

Кирилюк О.Ю.,
Гудзь Ю.Г.
Строган Г.В.,
Білич В.О.,
Сторчак Г.В.,
ГайдакВ.М.,
Моісеєнко В.М.
Вовк О.В.

- депутати Київради;

директор Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київради (КМДА);
заступник голови ОСН «Комітет ради
житлового масиву Виноградар, представник
координаційної ради ГНО «Київське Віче»;

голова ГК «За збереження Біличанського
лісу»;
головний координатор громадської кампанії
«Форум порятунку Києва»;
представники
малого
підприємства "МІГ-91;

приватного

- по питанню ГБК «Південний»;

- проректор КНУ театру, кіно і телебачення
імені І.К. Карпенка-Карого;

Ялижко С.С.

- представник ПАТ "ОМЕГА-5п;

Юрчук Ю.А.

- заст. директора з інвестиційних питань КП
"Київтранспарксервіс";

Бей JI.A.

- з питання комунального підприємства з
питань будівництва житлових будинків
"Житлоінвестбуд-УКБ";

Гладун C.B.,
Ткаченко С.М.,
Мюллер Н.В.

- члени ініціативної групи потерпілих від
діяльності групи інвестиційно-будівельних
компаній «Еліта-Центр»;

Слободянюк С. Д.
Олійник В.І.

-

Торопов В.
Николишин С.В.
Сергеева I.

представники
«Фідобанк»;

ініціативної

групи

ПАТ

- представники координаційної ради ГНО
«Київське Віче»;
- зам. директора ТОВ «Столичний Цум»;
- представник ТОВ «Столичний Цум»;

Бойків Н.І.,
Гаджа К.П.,
Гаджа М.П.
Гладун C.B.,
Куцериб О.В.,
Андрущенко М.Ю.,
Шпірна М.М.,
Боровий Ю.Є.,
Ткаченко С.М.,
Смірнов О.,
Іванченко Т.,
Пустовіт О.О.,
Радченко В.П.,
Назаренко A.B.,
Федорова К.В.,
Коломієць Н.О.,
Тарасбк Ю.А.

- з питання виділення земельних ділянок
Героям Небесної Сотні;

- представники громадськості.
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14. Розгляд правових висновків управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради -матеріали додаються:
14. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
20.01.2015 №08/230-123 «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» за поданням постійної
комісії Київради з питань містобудування, архітектури
та землекористування.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 14.01.2015 №08/231-65/ПР, копія проекту рішення з
пояснювальною запискою та додатками до нього; копія правового
висновку управління правового забезпечення діяльності Київради від
20.01.2015 №08/230-123 на 32-х арк.)

ВИСТУПИЛИ:
Прокопів
В.В.,
Велімовський А.Р., Гордон Д.І.

Кирилюк

О.Ю.,

Гудзь

Ю.Г.,

УХВАЛИЛИ: 7. Підтримати зауваження, викладені в правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
20,01.2015 №08/230-123 до проекту 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».
2. Суб'єкту подання - постійній комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування доопрацювати
вищезазначений проект рішення.
3. Винести доопрацюваний проект рішення на наступне
засідання постійної комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Баленко І.М. та Меліхова Т.І участі в
голосуванні не брали.
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15. Розгляд альтернативних проектів рішень щодо відмови в
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою / щодо
відмови в передачі приватну власність, підготовлених відповідно
до рішення постійної комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування - матеріали надаються:
15.1. СЛУХАЛИ: Розгляд альтернативного проекту рішення «Про відмову
в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянці Куцериб
Олені Валеріївні на вул. Садовій у Деснянському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд» за поданням
постійної комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування.
Проект рішення підготовлено відповідно до рішення
постійної комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування від 25.11.2014 витяг з
протоколу засідання №08/281-215к.
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою до нього на
4 -х а р к.)

Земельна ділянка площею 0,10 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Куцериб О.В., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про відмову в наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці Куцериб Олені Валеріївні на вул. Садовій у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування
житлового 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. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА) надати інформацію щодо кількості земельних
ділянок, зареєстрованих за громадянкою Суліймою-Сулімовою.
4. Повернутися до розгляду цього питання після надання
протоколу засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Баленко І.М. та Меліхова Т.І участі в
голосуванні не брали.
15.2. СЛУХАЛИ: Розгляд альтернативного проекту рішення «Про відмову
громадянину Яковцю Івану Олександровичу у передачі
в приватну власність земельної ділянки для будівництва
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і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Радистів, 22-а у Деснянському
районі м. Києва» за поданням постійної комісії
Київради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.
Проект рішення підготовлено відповідно до рішення
постійної комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування від 08.12.2014, витяг з
протоколу №08/281-276к.
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою до нього на
3 -х а р к .)

Земельна ділянка площею 0,0828 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради - члена
постійної комісії Найдьонова О.В. перенести розгляд проекту рішення
"Про відмову громадянину Яковцю Івану Олександровичу у передачі в
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Радистів, 22-а у
Деснянському районі м. Києва" на наступне засідання постійної комісії\
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Баленко І.М. та Меліхова Т.І участі в
голосуванні не брали.
15.3. СЛУХАЛИ: Розгляд альтернативного проекту рішення «Про відмову
громадянину Терлецькому Євгенію Юрійовичу у
передачі в приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у 5-му пров.
Лєрмонтова, 7 у Дарницькому районі м. Києва» за
поданням постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.
Проект рішення підготовлено відповідно до рішення
постійної комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування від 08.12.2014, витяг з
протоколу засідання №08/281-275к.
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою до нього на
3-х арк )

Земельна ділянка площею 0,0951 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Шпірна М.М., Харченко О.В.
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УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про відмову громадянину
Терлецькому Євгенію Юрійовичу у передачі в приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у 5-му пров. Лєрмонтова, 7 у
Дарницькому районі м. Києва».
2. Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА) зарезервувати цю земельну
ділянку для оформлення її учаснику АТО або сімЧ загиблого учасника
АТО.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Баленко І.М. участі в голосуванні не брав.
15.4. СЛУХАЛИ: Розгляд альтернативного проекту рішення «Про відмову
громадянці Андрущенко Марії Юріївні у передачі в
приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Микешина, 6 у Дніпровському
районі м. Києва» за поданням постійної комісії
Київради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.
Проект рішення підготовлено відповідно до рішення
постійної комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування від 08.12.2014 витяг з
протоколу №08/281-277к.
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою до нього на
3 -х а р к .)

Земельна ділянка площею 0,0673 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.,
Найдьонов О.В., Харченко О.В.

Андрущенко

М.Ю.,

Міщенко

О.Г.,

УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про відмову громадянці
Андрущенко Марії Юріївні у передачі в приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Микешина, 6 у Дніпровському
районі м. Києва».
2. Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Андрущенко Марії Юріївні у власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Микешина, 6 у Дніпровському районі м. Києва»
(кадастрова справа А-17879, ПР-6017 від 12.11.2014).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Семененко O.A.).

Депутат Київради Баленко І.М. участі в голосуванні не брав.
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15.5. СЛУХАЛИ: Розгляд альтернативного проекту рішення «Про відмову
громадянці Криволаповій Парасковії Сергіївні у
передачі в приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Сосновій, 3 у
Деснянському районі м. Києва» за поданням постійної
комісії Київради з питань містобудування, архітектури
та землекористування.
Проект рішення підготовлено відповідно до рішення
постійної комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування від 25.11.2014, витяг з
протоколу №08/281-223к.
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою до нього на
3-х арк.)

Земельна ділянка площею 0,10 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову громадянці
Криволаповій Парасковії Сергіївні у передачі в приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Сосновій, 3 у Деснянському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Баленко І.М. участі в голосуванні не брав.

16. СЛУХАЛИ:

Розгляд витягу з протоколу № 13 від 24.12.2014
засідання постійної комісії Київради з питань
дотримання законності, правопорядку та боротьби з
корупцією від 25.12.2014 №008/291-210 стосовно
розгляду
листа Київської громадської організації
Народної Варти від 06.11.2014 №176 щодо корупційних
дій та невиконання рішень суду - матеріали
додаються.
(витяг з протоколу № 13 від 24.12.2014 на 3-х арк., лист
Київської громадської організації Н ародної Варти від 06.11.2014
№ 1 7 6 на 4-х арк.)

ВИСТУПИЛИ:
Прокопів В.В., Боровий
Черняховський В.П., Харченко О.В.

Ю.Є.,

Найдьонов

О.В.,

УХВАЛИЛИ: 1. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА):
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- негайно виконати судові рішення, які набрали законної сили, а саме:
* справа №2а-3352/11/2670 від 04,05,2011;
* справа №2а-10029/11/2670 від 05.10.2011;
* справа М2а-1406/11/2670 від 19.04.2011;
* справа М2а-8322/11/2670 від 05.08.2012;
* справа М2а-8099/11/2670 від 30.06.2011;
* справа №2а-16907/10/2670 (при новому розгляді присвоєно номер
Жа-4664/12/2670) від 16.12.2010;
* справа М2а-16797/09/2670 від 22.06.2011;
* справа М2а-843/10 від 27.09.2010;
* справа М2а-8314/11/2670 від 30.06.2011;
* справа №2а-3342/11/2670 від 04.05.2011;
* справа М2а-8326/11/2670 від 09.08.2011;
* справа №2а-3327/11/2670 від 04.05.2011;
* справа Жа-2027/12/2670 від 28.03.2012;
* справа №2а-2033/12/2670 від 28.03.2012;
* справа М2а-5260/11/2670 від 06.07.2011;
* справа №2а-8105/11/2670 від 28.07.2011;
2. Підготувати відповідні проекти рішень та передати їх на розгляд
постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Дворніков В.М., Микитась
Семененко O.A. участі в голосуванні не брали.
17. СЛУХАЛИ:

М.В.

та

Розгляд звернення
порятунку Києва»

Громадської кампанії «Форум
від 22.12.2014 №10 (1319)
(вх.№08/20737 від 29.12.2014) стосовно скасування рішення
Київської міської ради від 08.07.20110 №1114/4552
«Про передачу земельної ділянки автокооперативу по
експлуатації індивідуальних гаражів і стоянок
«Південний» для експлуатації та обслуговування
існуючих гаражів та для будівництва і обслуговування
гаражів на вул. Симиренка, 38-а у Святошинському
районі м. Києва» - матеріали додаються.
(звернення Громадської кампанії «Форум порятунку Києва» від
22.12.2014№ 10 (1319) (вх.№ 08/20737 від 29.12.2014) на 2-х арк.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Черняховський В.П., Строган Г.В., Білич В.О.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти звернення Громадської кампанії «Форум порятунку
Києва» від 22.12.2014 №10 (1319) (вх.№08/20737 від 29.12.2014) стосовно
скасування рішення Київської міської ради від 08.07.20110 №1114/4552
«Про передачу земельної ділянки автокооперативу по експлуатації
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індивідуальних гаражів і стоянок «Південний» для експлуатації та
обслуговування існуючих гаражів та для будівництва і обслуговування
гаражів на вул. Симиренка, 38-а у Святошинському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Янченко Г.І.,
Семененка О.А. та Лапиіова О.В. для додаткового вивчення цього
питання. Визначити головою робочої групи депутата Лапиіова О.В.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання
протоколу засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

18. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київради - голови постійної
комісії Київради з питань містобудування, архітектури
та землекористування Прокопіва В.В. стосовно
повернення до питання щодо вшанування Героїв
Небесної Сотні, враховуючи надходження витягу з
протоколу №2 засідання постійної комісії Київради з
питань охорони здоров’я та соціальної політики від
05.02.2015 №08/287-79 та листа Департаменту
соціальної політики виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) від
09.02.2015 №051/1719-002 - матеріали додаються.
(Витяг з протоколу № 2 засідання постійної комісії Київради з
питань охорони зд о р о в’я та соціальної політики від 05.02.2015
№ 08/287-79 на 2-х а р к к о п і я проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатком до нього на 2-х арк., лист
Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київради
(Київської м іської держ авної адміністрації) на 2-х арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у витязі з протоколу №2
засідання постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та
соціальної політики від 05.02.2015 №08/287-79 та в листі Департаменту
соціальної політики виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) від 09.02.2015 №051/1719-002.
2.
Доповнити додаток до проекту рішення Київської міської ради
«Про вшанування Героїв Небесної Сотні», трьома особами, а саме:
№

Загиблий

1
2
3

Ворона В’ячеслав Ворона Ольга Петрівна
Зайко Яків
Зайко Олександр Якович
Мазуренко Павло Мазуренко Олеся Василівна

ШБ родича

Родинні
зв’язки
мати
син
дружина

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

19. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок:
19.1. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведенім земельних ділянок
(комунальні підприємства / державні установи):
19.1.1 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-23850
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальному підприємству з питань
будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд-УКБ"
на вул. Будищанській, 8 у Деснянському районі
м. Києва для будівництва житлового будинку з
підземним паркінгом, амбулаторій та вбудованоприбудованими приміщеннями дитячої поліклініки".
(ПР-6336 від 23.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,70 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству з питань будівництва житлових будинків
"Житлоінвестбуд-УКБ" на вул. Будищанській, 8 у Деснянському районі
м. Києва для будівництва житлового будинку з підземним паркінгом,
амбулаторій та вбудовано-прибудованими приміщеннями дитячої
поліклініки" на наступне засідання постійної комісії.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

19.1.2.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21129
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 вул. Маршала Малиновського, 326-36 в
Оболонському районі м. Києва для будівництва
житлового будинку з об’єктами соціально-культурного
призначення та підземним паркінгом (в тому числі для
потерпілих від діяльності групи інвестиційнобудівельних компаній "Еліта Центр")".
(ПР-6464 від 26.01.2015)

Земельна ділянка площею 0,56 га - в постійне користування.
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ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Безпалий
Ткаченко С.М., Гладун С.В., Кустова В.В.

О.І.,

Черняховський

В.П.,

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту 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 вул. Маршала Малиновського, 326-36 в
Оболонському районі м. Києва для будівництва житлового будинку з
об’єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом
(в тому числі для потерпілих від діяльності групи інвестиційнобудівельних компаній "Еліта Центр")".
2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно
діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального
плану міста Києва до 2025 року з залученням депутата Київради
Безпалого О.І,
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання
протоколу засідання вищезазначеноїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Харченко О.В. та Семепенко О.А. участі в
голосуванні не брав.

19.2. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (юридичні
особи / фізичні особи):
19.2.1 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21747
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "КАНТ" на
вул. Академіка Заболотного, 156/2 у Голосіївському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
складської будівлі".
(ПР-6377 від 30.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,03 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
"ВИРОБНИЧОКОМЕРЩИНА ФІРМА "КАНТ" на вул. Академіка Заболотного, 156/2 у
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Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
складської будівлі".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Харченко О.В. та Семененко О.А. участі є
голосуванні не брали»
19.2.2.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22805
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"СВА-ВІКТОРІЯ" на вул. Академіка Заболотного, 124 у
Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування комплексу по наданню послуг
власникам автотранспорту".
(ПР-6357 від 24.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,02 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В., Міщенко О.Г., Микитась М.В.,
Кустова В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю "СВА-ВІКТОРІЯ" на
вул. Академіка Заболотного, 124 у Голосіївському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування комплексу по наданню послуг власникам
автотранспорту».
2.
Створити робочу групу у складі депутатів Микитася М.В.,
Прокопіва В.В., Тур ця В.В., Михайленка В.О., Найдьонова О.В. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої
групи депутата Микитася М.В.
З.
Повернутися до розгляду цього питання після надання
протоколу засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Харченко О.В. та Семененко O.A. участі в
голосуванні не брали.
19.2.3.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-23705
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "КП
"Оптова база" на вул. Леніна, будинок 42К у
Дарницькому районі м.Києва для експлуатації та
обслуговування нежилої споруди-холодильника".
(ПР-6403 від 14.01.2015)
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Земельна ділянка площею 1,34 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю "КП "Оптова база" на вул.
Леніна, будинок 42К у Дарницькому районі м.Києва для експлуатації та
обслуговування нежилої споруди-холодильника".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Харченко О.В. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали.
19.2.4.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-20975
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"Висота-К" на вул. Пухівській, 5 у Деснянському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування майстерні
по ремонту баштових кранів".
(ПР-6346 від 24.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,04 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради - члена
постійної комісії Найдьонова О.В. перенести розгляд проекту рішення
"Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"Висота-К" на вул. Пухівській, 5 у Деснянському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування майстерні по ремонту баштових кранів"
на наступне засідання постійної комісії.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Харченко О.В. та Семененко O.A. участі в
голосуванні не брали.
19.2.5.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22118
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
Биченковій
Ларисі
Михайлівні
на
вул. Академіка Бутлерова, 8 у Деснянському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування
автотранспортного підприємства".
(ПР-6306 від 16.12.2014)
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Земельна ділянка площею 1,12 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
Биченковій Ларисі Михайлівні на вул. Академіка Бутлерова, 8 у
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
автотранспортного підприємства".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Харченко О.В. та Семененко O.A. участі в
голосуванні не брали,
19.2.6.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21038
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки автокооперативу "Актив" на вул. Фанерній, 17 у
Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування гаражів".
(ПР-6379 від 30.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,16 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
автокооперативу "Актив" на вул. Фанерній, 17 у Дніпровському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування гаражів".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Харченко О.В. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали.
19.2.7.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21869
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину
Малиновському
Вадиму
Євгеновичу на вул. Петра Запорожця, 26 (літера "М") у
Дніпровському районі м. Києва для обслуговування та
експлуатації похоронного бюро".
(ПР-6386 від 30.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,05 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Малиновському Вадиму Євгеновичу на вул. Петра
Запорожця, 26 (літера "М") у Дніпровському районі м. Києва для
обслуговування та експлуатації похоронного бюро" з врахуванням
правок депутата Київради Найдьонова О.В., а саме: цільове
призначення земельної ділянки викласти у такій редакції: «для
обслуговування та експлуатації нежитлового будинку - похоронного
бюро».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Меліхова Т.І.).

Депутати Київради Харченко О.В. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали.
19.2.8.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21130
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки державному підприємству "Українська студія
хронікально-документальних фільмів" на вул. Щорса,
18 у Печерському районі м. Києва для експлуатації,
обслуговування, реконструкції існуючих споруд та
будівництва кінознімальних корпусів та житлових
будинків".
(ПР-5328 від 30.07.2014)

Постійною комісією з питань культури та туризму надано
витяг з протоколу засідання від 14 0 1 .2 0 1 5 № 0 8 /2 9 2 -0 1 2 н а
2 -х а рк., згідно з яким рекомендовано погодити проект
рішення за умови виключення з цільового призначення
земельної ділянки будівництва житлових будинків.
Земельна ділянка площею 2,39 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Турець В.В., Найдьонов О.В., Микитась М.В.,
Гордон Д.І., Вовк О.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
державному
підприємству
"Українська
студія
хронікальнодокументальних фільмів" на вул. Щорса, 18 у Печерському районі
м. Києва для експлуатації, обслуговування, реконструкції існуючих
споруд та будівництва кінознімальних корпусів та житлових будинків».
2.
Створити робочу групу у складі депутатів Микитася М.В.,
Прокопіва В.В., Тур ця В.В., Михайленка В.О., Найдьонова О.В. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої
групи депутата Микитася М.В.
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3.
Повернутися до розгляду цього питання після надання
протоколу засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Харченко О.В. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали.
19.2.9.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21640
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОМАРКЕТ" на
вул. Осиповського, 11 у Подільському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі
торговельно-офісного
та
виробничо-складського
призначення".
(ПР-6355 від 24.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,04 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"ЕНЕРГОМАРКЕТ" на вул. Осиповського, 11 у Подільському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі
торговельно-офісного та виробничо-складського призначення".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Харченко О.В. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали.
19.2.10.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21824
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки автогаражному кооперативу "Екскаваторник"
у пров. Екскаваторному, 376 у Святошинському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування гаражних
боксів".
(ПР-6343 від 24.12.2014)

Земельна ділянка площею 1,12 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
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автогаражному кооперативу "Екскаваторник" у пров. Екскаваторному,
376 у Святощинському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування гаражних боксів".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Харченко О.В. та Семененко O.A. участі е
голосуванні не брали.
19.2.11 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-23623
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"ПАУЕРГРУП" на просп. Академіка Корольова, 4 (літ.
"Б" у Святошинському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування будівлі магазину".
(ПР-6378 від 30.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,05 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю "ПАУЕРГРУП" на просп.
Академіка Корольова, 4 (літ. "Б" у Святошинському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування будівлі магазину".
2.
Направити представлені матеріали до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
для надання згоди ЖБК «Індикатор-1», оскільки це прибудинкова
територія зазначеного кооперативу.
3.
Повернутись до розгляду цього питання після його
доопрацювання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Харченко О.В. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали.
19.2.12.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-23629
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного
будинку «Провулок Михайлівський, 8» у пров.
Михайлівському, 8 у Шевченківському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування багатоквартирного
житлового будинку".
(ПР-6465 від 26.01.2015)

Земельна ділянка площею 0,05 га - у власність.

53

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Провулок
Михайлівський, 8» у пров. Михайлівському, 8 у Шевченківському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування багатоквартирного
житлового будинку".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Киїеради Харченко О.В. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали,
19.2.13.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-23201
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
«Проект-Бюро» у пров. Михайлівському, 10/2 (літ.А) у
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування
нежитлової
будівлі
офісного
призначення".
(ПР-6475 від 29.01.2015)

Земельна ділянка площею 0,12 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Проект-Бюро» у пров.
Михайлівському, 10/2 (літ.А) у Шевченківському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі офісного
призначення".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Киїеради Харченко О.В. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали.
19.3. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
{громадяни):
19.3.1 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22125
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
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ділянки громадянці Білоненко Людмилі Іванівні на
вул. Вітавській, 75-а у Голосіївському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд”.
(ПР-6401 від 13.01.2015)

Земельна ділянка площею 0,05 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Білоненко Людмилі Іванівні на вул. Вітавській, 75-а у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Харченко О.В. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали.
19.3.2.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22483
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці Скворцовій Тамарі Сергіївні у 1-му
пров. Червоноармійському, 36 у Дарницькому районі
м. Києва для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд".
(ПР-6271 від 12.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,08 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: І. Відхилити проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці
Скворцовій
Тамарі
Сергіївні
у
1-му
пров.
Червоноармійському, 36 у Дарницькому районі м. Києва для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд".
2. Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА) опрацювати можливість
зарезервувати цю земельну ділянку для оформлення її учаснику АТО
або сімЧ загиблого учасника АТО за умови виключення із території
зеленої зони.
3. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА) підготувати альтернативний проект рішення
про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянці Скворцовій Тамарі
Сергіївні у 1-му пров. Червоноармійському, 36 у Дарницькому районі

55

м. Киева для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Харченко О.В., Левада
Семененко О.А. участі в голосуванні не брали.

С.Я.

та

19.3.3 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21785
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці Архипенко Наталії Григорівні на
вул. Котовського, 39-а у Дарницькому районі м. Києва
для будівництва, експлуатації та обслуговування жилого
будинку господарських будівель і споруд".
(ПР-6384 від 30.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,04 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Архипенко Наталії Григорівні на вул. Котовського, 39-а у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва, експлуатації та
обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Харченко О.В., Левада
Семененко О.А. участі в голосуванні не брали.

С.Я.

та

19.3.4.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-23195
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці Зубар Ользі Анатоліївні на
вул. Завальній, 13-ж у Дарницькому районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд".
(ПР-6362 від 30.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,05 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьнов О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Зубар Ользі Анатоліївні на вул. Завальній, 13-ж у

Дарницькому районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Харченко О.В., Левада
Семененко O.A. участі в голосуванні не брали.

С.Я.

та

19.3.5 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22098
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту земелеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці Шабаліній Оксані Юріївні на
вул. Завальній, 13-д у Дарницькому районі м. Києва для
будівництва, експлуатації та обслуговування жилого
будинку господарських будівель і споруд".
(ПР-6360 від 30.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,07 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту земелеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Шабаліній Оксані Юріївні на вул. Завальній, 13-д у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва, експлуатації та
обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Харченко О.В. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали.
19.3.6.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22112
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину Гущину Артему Євгеновичу на
вул. Березневій, 68-в у Дарницькому районі м. Києва
для будівництва індивідуального гаража".
(ПР-6366 від 30.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,01 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Гущину Артему Євгеновичу на вул. Березневій, 68-в у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва індивідуального гаража».
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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» -1 4 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Харченко О.В. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали.
19.3.7.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22357
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці Кобець Вірі Миколаївні на
вул. Михайла Котельникова, 45 у Святошинському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд".
(ПР-6342 від 24.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,04 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Кобець Вірі Миколаївні на вул. Михайла Котельникова, 45 у
Святошинському районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Харченко О.В. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали.
19.3.8.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21300
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці Позняк Олені Василівні на
вул. Молодіжній, 5 у Солом'янському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд".
(ПР-6389 від 30.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,02 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
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громадянці Позняк Олені Василівні на вул. Молодіжній, 5 у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд”.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Харченко О.В. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали.
19.3.9.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22702
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці Погорілко Надії Миколаївні на
вул. Контактній, 10 у Солом'янському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд".
(ПР-6395 від 30.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,02 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Погорілко Надії Миколаївні на вул. Контактній, 10 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» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Харченко О.В. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали.
19.3.10.СЛУХАЛИ: Сцрава-клопотання К-21883
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці Балабановій Лесі Андріївні на
вул. Карла Маркса, 88-6 у Солом'янському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд".
(ПР-6348 від 24.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,09 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення ’’Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Балабановій Лесі Андріївні на вул. Карла Маркса, 88-6 у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Семененко О.А. участі в голосуванні не брав.
19.3.11 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22898
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
громадянину
Савицькому
Олександру
Анатолійовичу на вул. Мостовій, 51 у Солом'янському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд".
(ПР-6364 від 30.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,07 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Савицькому Олександру Анатолійовичу на вул. Мостовій,
51 у Солом’янському районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Семененко О.А. участі в голосуванні не брав.

19.3.12.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22160
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці Шахбазян Гаяне Володяївні на
вул. Звіринецькій у Печерському районі м. Києва для
будівництва,
експлуатації
та
обслуговування
житлового будинку господарських будівель і споруд".
(ПР-6285 від 12.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: І. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
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громадянці Шахбазян Гаяне Володяївні на вул. Звіринецькій у
Печерському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлового 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» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Семененко О.А. участі в голосуванні не брав.
19.3.13.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21930
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
громадянину
Рогозіну
Володимиру
Валентиновичу на вул. Фруктовій, 26-а у Подільському
районі м. Києва для будівництва, експлуатації та
обслуговування жилого будинку господарських
будівель і споруд".
(ПР-6388 від 30.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,03 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В., Поліщук О.Г., Харченко О.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Рогозіну Володимиру Валентиновичу на вул. Фруктовій,
26-а у Подільському районі м. Києва для будівництва, експлуатації 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» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київради Семененко O.A. участі в голосуванні не брав.
19.4. Розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (КП
«Київтранспарксервіс):
19.4.1 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22107
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
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ділянки
комунальному
підприємству
"Київтранспарксервіс" на просп. Миколи Бажана у
Дарницькому районі м. Києва для паркування
автотранспорту, будівництва паркінгу з об'єктами
громадського призначення".
(ПР-5424 від 06.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,58 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: У зв’язку з відсутністю доповідача - директора КП
"Київтранспарксервіс" перенести розгляд проекту рішення "Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальному підприємству "Київтранспарксервіс" на
просп. Миколи Бажана у Дарницькому районі м. Києва для паркування
автотранспорту, будівництва паркінгу з об'єктами громадського
призначення" на наступне засідання постійної комісії.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали.
19.4.2.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-20596
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
комунальному
підприємству
"Київтранспарксервіс" на вул. Ревуцького, 19/1 у
Дарницькому районі м. Києва для влаштування та
експлуатації відкритої автостоянки".
(ПР-5196 від 25.07.2014)

Земельна ділянка площею 0,20 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: У зв’язку з відсутністю доповідача - директора КП
"Київтранспарксервіс" перенести розгляд проекту рішення "Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальному підприємству "Київтранспарксервіс" на
вул. Ревуцького, 19/1 у Дарницькому районі м. Києва для влаштування та
експлуатації відкритої автостоянки" на наступне засідання постійної
комісії.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Семененко O.A. участі в
голосуванні не брали.
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19.4.3.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-20881
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
комунальному
підприємству
"Київтранспарксервіс" на вул. Оноре де Бальзака, 52/22
(вздовж лінії швидкісного трамваю) у Деснянському
районі м. Києва для паркування автотранспорту,
облаштування,
експлуатації
та
обслуговування
автостоянки з об’єктами транспортної інфраструктури".
(ПР-5518 від 13.08.2014)

Земельна ділянка площею 0,24 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: У зв’язку з відсутністю доповідача - директора КП
"Київтранспарксервіс" перенести розгляд проекту рішення "Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальному підприємству "Київтранспарксервіс" на
вул. Оноре де Бальзака, 52/22 (вздовж лінії швидкісного трамваю) у
Деснянському районі м. Києва для паркування автотранспорту,
облаштування, експлуатації та обслуговування автостоянки з об'єктами
транспортної інфраструктури" на наступне засідання постійної комісії\
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали.

19.4.4.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22211
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок
комунальному
підприємству
"Київтранспарксервіс" на вул. Оноре де Бальзака, 65/1 у
Деснянському районі м.Києва для розміщення
тимчасової автостоянки".
(ПР-5774 від 02.10.2014)

Земельні ділянки площами 0,33 га, 0,30 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: У зв’язку з відсутністю доповідача - директора КП
"Київтранспарксервіс" перенести розгляд проекту рішення "Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок комунальному підприємству "Київтранспарксервіс" на
вул. Оноре де Бальзака, 65/1 у Деснянському районі м.Києва для
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розміщення тимчасової автостоянки" на наступне засідання постійної
комісії.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали.
19.4.5.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-20883
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
комунальному
підприємству
"Київтранспарксервіс" на вул. Оноре де Бальзака, 57
(вздовж лінії швидкісного трамваю) у Деснянському
районі м. Києва для паркування автотранспорту,
облаштування,
експлуатації
та
обслуговування
автостоянки з об'єктами транспортної інфраструктури".
(ПР-5211 від 25.07.2014)

Земельна ділянка площею 0,31 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: У звуязку з відсутністю доповідача - директора КП
ггКиївтранспарксервісгг перенести розгляд проекту рішення "Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальному підприємству "Київтранспарксервіс" на
вул. Оноре де Бальзака, 57 (вздовж лінії швидкісного трамваю) у
Деснянському районі м. Києва для паркування автотранспорту,
облаштування, експлуатації та обслуговування автостоянки з об’єктами
транспортної інфраструктури" на наступне засідання постійної комісії.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали.
19.4.6.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21721
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
комунальному
підприємству
"Київтранспарксервіс" на вул. Оноре де Бальзака, 1-а у
Деснянському районі м. Києва для облаштування,
експлуатації та обслуговування автостоянки з об'єктами
транспортної інфраструктури".
(ПР-5301 від 29.07.2014)

Земельна ділянка площею 0,81 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
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УХВАЛИЛИ: У зв’язку з відсутністю доповідача - директора КП
"Київтранспарксервіс99 перенести розгляд проекту рішення "Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальному підприємству "Київтранспарксервіс" на
вул. Оноре де Бальзака, 1-а у Деснянському районі м. Києва для
облаштування, експлуатації та обслуговування автостоянки з об'єктами
транспортної інфраструктури" на наступне засідання постійної комісії,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон ДЛ. та Семененко О.А. участі е
голосуванні не брали,
19.4.7.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21295
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок
комунальному
підприємству
"Київтранспарксервіс" на вул. Оноре де Бальзака вздовж
лінії швидкісного трамваю (від вул. Кірова до
вул. Данькевича) у Деснянському районі м. Києва для
паркування автотранспорту, влаштування, експлуатації
та обслуговування тимчасової автостоянки".
(ПР-5527 від 13.08.2014)

Земельні ділянки площами 0,96 га, 0,90 га, 0,79 га, 0,81 га, 0,82 га, 0,85 га,
1,55 га, 1,50 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: У зв’язку з відсутністю доповідача - директора КП
гКиївтранспарксервіс” перенести розгляд проекту рішення "Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок комунальному підприємству "Київтранспарксервіс" на
вул. Оноре де Бальзака вздовж лінії швидкісного трамваю (від вул. Кірова
до вул. Данькевича) у Деснянському районі м. Києва для паркування
автотранспорту, влаштування, експлуатації та обслуговування тимчасової
автостоянки" на наступне засідання постійної комісії,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон ДЛ. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали.
19.4.8.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22210
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок
комунальному
підприємству

"Київтранспарксервіс" на вул. Оноре де Бальзака, 73
(вздовж лінії швидкісного трамваю) у Деснянському
районі м. Києва для розміщення тимчасової
автостоянки".
(ПР-5212 від 25.07.2014)

Земельні ділянки площами 0,34 га, 0,28 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: У зв’язку з відсутністю доповідача - директора КП
"Київтранспарксервіс" перенести розгляд проекту рішення "Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок комунальному підприємству "Київтранспарксервіс" на
вул. Оноре де Бальзака, 73 (вздовж лінії швидкісного трамваю) у
Деснянському районі м. Києва для розміщення тимчасової автостоянки"
на наступне засідання постійної комісії.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали.
19.4.9.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-20884
Проект рішення "Про
надання
дозволу
на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
комунальному
підприємству
"Київтранспарксервіс"
на вул. Серафимовича, 19 у
Дніпровському районі м. Києва для паркування
автотранспорту, облаштування,
експлуатації
та
обслуговування
автостоянки
з об'єктами
транспортної інфраструктури".
(ПР-5283 від 28.07.2014)

Земельна ділянка площею 0,14 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: У зв’язку з відсутністю доповідача - директора КП
".Київтранспарксервіс" перенести розгляд проекту рішення "Про
надання
дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення
земельної
ділянки
комунальному
підприємству
"Київтранспарксервіс"
на вул. Серафимовича, 19 у Дніпровському
районі м. Києва для паркування автотранспорту,
облаштування,
експлуатації
та обслуговування
автостоянки
з об'єктами
транспортної інфраструктури" на наступне засідання постійної комісії.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали.
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19.4.10.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-20885
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
комунальному
підприємству
"Київтранспарксервіс" на просп. Свободи, 26-а у
Подільському районі м. Києва для паркування
автотранспорту,
облаштування, експлуатації та
обслуговування автостоянки з об'єктами транспортної
інфраструктури".
(ПР-5199 від 25.07.2014)

Земельна ділянка площею 0,17 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: У зв’язку з відсутністю доповідача - директора КП
"Київтранспарксервіс" перенести розгляд проекту рішення "Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальному підприємству "Київтранспарксервіс" на
просп. Свободи, 26-а у Подільському районі м. Києва для паркування
автотранспорту,
облаштування, експлуатації та обслуговування
автостоянки з об’єктами транспортної інфраструктури" на наступне
засідання постійної комісій
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали.

20. Розгляд проектів рішень про відмову у наданні дозволів на
розроблення
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної ділянки:
20.1.1 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21910
Розгляд проекту рішення "Про відмову у наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Ващуку
Юрію Святославовичу на вул. 50-ій Садовій у
Дарницькому районі м. Києва для ведення
садівництва".
(ПР-6380 від 30.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Харченко О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про відмову у наданні дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
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громадянину Ващуку Юрію Святославовичу на вул. 50-ій Садовій у
Дарницькому районі м. Києва для ведення садівництва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Киїеради Гордон Д.І. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали,
20.1.2. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-20764
Розгляд проекту рішення "Про відмову у наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Юрченку
Михайлу Івановичу на вул. Батуринській, 12 у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд".
(ПР-6406 від 15.01.2015)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Харченко О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про відмову у наданні дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Юрченку Михайлу Івановичу на вул. Батуринській, 12 у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Киїеради Гордон Д.І. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали.
20.1.3.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21817
Розгляд проекту рішення "Про відмову у наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Мацагор
Василині Сергіївні на вул. Садовій, 53 у Дарницькому
районі м. Києва для індивідуального дачного
будівництва".
(ПР-6385 від 30.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,12 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Харченко О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про відмову у наданні дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Мацагор Василині Сергіївні на вул. Садовій, 53 у Дарницькому
районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Киїеради Гордон Д.І. та Семененко O.A. участі в
голосуванні не брали.
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20.1.4.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22252
Розгляд проекту рішення "Про відмову у наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю "ПРОСТОР АВТО" на бульв. Перова,
27-А у Дніпровському районі м. Києва для
будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів
транспортної інфраструктури (заїзди та виїзди)".
(ПР-6373 від 30.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,09 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Харченко О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про відмову у наданні дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю "ПРОСТОР АВТО" на бульв.
Перова, 27-А у Дніпровському районі м. Києва для будівництва,
обслуговування та ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (заїзди
та виїзди)".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Семененко O.A. участі в
голосуванні не брали.
20.1.5.СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22381
Розгляд проекту рішення "Про відмову у наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю "ЯВІР-95" на вул. Вишгородській,
56/2 в Оболонському районі м. Києва для створення
озелененої території загального користування".
(ПР-6387 від 30.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,03 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Харченко О.В., Поліщук О.Г., Турець В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про відмову у наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "ЯВІР95" на вул. Вишгородській, 56/2 в Оболонському районі м. Києва для
створення озелененої території загального користування".
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» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали.
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21. Повторний розгляд проектів рішень про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок:
21.1. Повторний розгляд проектів рішень про надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок (юридичні особи/фізичні особи):
21.1.1 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22147
Повторний розгляд проекту рішення "Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю
"БІГНАГП
і
партнери"
на
просп. Генерала Ватутіна, 7 у Деснянському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування
комплексу нежилих будівель і споруд та гідротехнічної
споруди".
(ПР-5587 від 19.08.2014)

На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
08.12.2014 було вирішено відправити проект рішення
суб'єкту подання на доопрацювання, оскільки не вказано
функціональне призначення будівель на ділянці, та
перевірити факти, викладені в скарзі адвоката Осикіна
В.О. від 17.11.2014№31098.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до листа від
26.01.2015 №057023-1034 Департаменту земельних
ресурсів - на 1-му арк - додано акт обстеження
земельної ділянки від 23.01.2015 №30/03 на 2-х арк,
відповідно до якого на земельній ділянці розміщені будівлі
та споруди (причал, літні майданчики, намети, альтанки).
Згідно з міським земельним кадастром земельна ділянка
обліковується за ПАТ «Київрічсервіс».
Земельна ділянка площею 0,63 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю "БІГНАШ і партнери" на
просп. Генерала Ватутіна, 7 у Деснянському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування комплексу нежилих будівель і споруд та
гідротехнічної споруди".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Меліхова Т.І., Найдьонов О.В.).

Депутати Київради Гордон Д.1. та Семененко O.A. участі в
голосуванні не брали.
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21.1.2. СДУХАЛИ: Справа-клопотання К-22312
. Повторний розгляд проекту рішення "Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення
земельної
ділянки
приватному
акціонерному товариству "СІЛЬПО РІТЕЙЛ" на
просп. Оболонському, 36-6 (літ. А, В) в Оболонському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
нежилих будівель - магазину та складу".
(ПР-5531 від 13.08.2014)

Виноситься на повторний розгляд відповідно до витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики від
29.12.2014 №08/286-164 на 2-х арк., у якому рекомендовано
підтримати проект рішення.
Земельна ділянка площею 0,21 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
приватному акціонерному товариству "СІЛЬПО РІТЕЙЛ" на просп.
Оболонському, 36-6 (літ. А, В) в Оболонському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування нежилих будівель - магазину та складу".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон ДА. та Семененко О.Л. участі в
голосуванні не брали.
21.1.3 .СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22286
Повторний розгляд проекту рішення "Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної
ділянки
ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СІЛЬПО РІТЕЙЛ"
на просп. Леся Курбаса, 15а (літера А) у
Святошинському районі м. Києва для обслуговування
та експлуатації магазину".
(ПР-5492 від 08.08.2014)

Виноситься на повторний розгляд відповідно до витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики від
29.12.2014 №08/286-163 на 2-х арк., у якому рекомендовано
підтримати проект рішення.
Земельна ділянка площею 0,32 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
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ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СІЛЬПО РІТЕЙЛ"
на просп. Леся Курбаса, 15а (літера А) у Святошинському районі м. Києва
для обслуговування та експлуатації магазину".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Семененко ОД. участі в
голосуванні не брали.
21.1.4. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22287
Повторний розгляд проекту рішення "Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення
земельної
ділянки
ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СІЛЬПО РІТЕЙЛ"
на бульв. Кольцова, 14м (літера А) у Святошинському
районі м. Києва для обслуговування та експлуатації
торговельного центру".
(ПР-5559 від 13.08.2014)

Виноситься на повторний розгляд відповідно до витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики від
29.12.2014 №08/286-159 на 2-х а р к у якому рекомендовано
підтримати проект рішення.
Земельна ділянка площею 0,21 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
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СІЛЬПО РІТЕЙЛ" на
бульв. Кольцова, 14м (літера А) у Святошинському районі м. Києва для
обслуговування та експлуатації торговельного центру".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали.

22. Розгляд кадастрових справ:
22.1. Розгляд кадастрових справ {надання/передача):
22.1.1 .СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-1588
Проект рішення "Про передачу міжнародному
благодійному фонду "Родовід" земельної ділянки для
благоустрою
зони
відпочинку
(благоустрій
набережної та влаштування причалу для плавучих

засобів) на вул. Микільсько-Слобідській,
Дніпровському районі м.Києва".

7 у

(ПР-6493 від 29.01.2015)

Земельна ділянка площею 0,1060 г а - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В., Микитась М.В., Торопов В.,
Харченко О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу міжнародному
благодійному фонду "Родовід" земельної ділянки для благоустрою зони
відпочинку (благоустрій набережної та влаштування причалу для
плавучих засобів) на вул. Микільсько-Слобідській, 7 у Дніпровському
районі м.Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Меліхова Т.І.).

Депутати Київради Гордон Д.І. та Семененко О.А, участі в
голосуванні не брали.
22.1.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-3769
Проект рішення "Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю "КРІЕЙТОР" земельної
ділянки для будівництва зі знесенням, експлуатації
та
обслуговування
адміністративно-готельного
комплексу
з
вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського і торговельного
призначення з підземним і наземним паркінгом на
вул. Григорія Сковороди, 21/16 у Подільському
районі м. Києва".
(ПР-6399 від 13.01.2015)

Земельна ділянка площею 0,4285 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Торопов В., Черняховський В.П.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення "Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю "КРІЕЙТОР" земельної ділянки для
будівництва
зі
знесенням,
експлуатації
та
обслуговування
адміністративно-готельного комплексу з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського і торговельного призначення з підземним і
наземним паркінгом на вул. Григорія Сковороди, 21/16 у Подільському
районі м. Києва".
2.
Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд
пленарного засідання сесії Київради до затвердження плану
зонування або детального плану цієї території або до прийняття
Верховною Радою України закону щодо зупинення дії заборони на
відведення земельних ділянок відповідно до частини третьої статті
24 Закону України «Прорегулювання містобудівної діяльності».
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З.
Управлінню забезпечення діяльності постійної комісії
Київради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування підготувати звернення від постійної комісії
Київради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування до управління охорони культурної спадщини
щодо можливості внесення об9єкта на вул. Григорія Сковороди, 21/16
у Подільському районі м. Києва до переліку памуяток місцевого
значення в м. Києві,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали.

22.1.3 .СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-1962
Проект рішення "Про передачу об’єднанню
співвласників багатоквартирного будинку "Союз-А2"
•земельної
ділянки
для
експлуатації
та
обслуговування багатоквартирного будинку на
просп. Відрадному, 83 у Солом’янському районі
м. Києва".
(ПР-6396 від 30.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,2102 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу об’єднанню
співвласників багатоквартирного будинку "Союз-А2” земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування багатоквартирного будинку на
просп. Відрадному, 83 у Солом’янському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І., Дворніков
Семененко 0,А, участі в голосуванні не брали.

22.1.4.СЛУХАЛИ:

В.М,

та

Кадастрова справа Д-6807
Проект рішення "Про поділ земельної ділянки на
вул. Хрещатик, 36 у Шевченківському районі
м.Києва
та
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТОЛИЧНИЙ ЦУМ" земельної ділянки для
обслуговування, експлуатації будівлі з подальшою
реконструкцією на вул. Хрещатик, 38/2 (літ. літера Г)
у Шевченківському районі м.Києва".
(ПР-6404 від 15.01.2015)
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Поділ земельної ділянки площею 1,5313 га - в оренду на 10 років земельну
ділянку площею 0,0068 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поділ земельної ділянки на
вул. Хрещатик, 36 у Шевченківському районі м.Києва та передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТОЛИЧНИЙ ЦУМ" земельної ділянки для обслуговування,
експлуатації будівлі з подальшою реконструкцією на вул. Хрещатик,
38/2 (літ. літера Г) у Шевченківському районі м.Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали.
22.1.5.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6806
Проект рішення "Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЧНИЙ ЦУМ" для
експлуатації, обслуговування будівлі з подальшою
реконструкцією на вул. Богдана Хмельницького, 2
(літ. В) у Шевченківському районі м.Києва".
(ПР-6405 від 15.01.2015)

Земельна ділянка площею 0,0118 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТОЛИЧНИЙ ЦУМ" для експлуатації, обслуговування будівлі з
подальшою реконструкцією на вул. Богдана Хмельницького, 2 (літ. В) у
Шевченківському районі м.Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І. та Семененко O.A. участі в
голосуванні не брали.
22.1.6.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-6085
Проект рішення "Про передачу публічному
акціонерному товариству "Фармак" земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування складу
легкоспалахуючих речовин на вул. Чорноморській, 4
в Оболонському районі м. Києва".
(ПР-6471 від 29.01.2015)

Земельна ділянка площею 3,5749 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Кустова В.В., Найдьонов О.В.
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу публічному
акціонерному товариству "Фармак" земельної ділянки для експлуатації
та
обслуговування
складу
легкоспалахуючих
речовин
на
вул. Чорноморській, 4 в Оболонському районі м. Києва”.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д . І Т у р е ц ь В.В., Міщенко О.Г.,
Микишась М.В. та Семененко O.A. участі в голосуванні не
брали.

22.2. Розгляд кадастрових справ (громадяни):
22.2.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-7256
Проект рішення ”Про передачу громадянці Тарасюк
Юлії Антонівні у власність земельної ділянки для
ведення
індивідуального
садівництва
у
пров. Васильківському, 8 у Голосіївському районі
м. Києва”.
(ПР-6251 від 09.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,0254 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення ”Про передачу громадянці
Тарасюк Юлії Антонівні у власність земельної ділянки для ведення
індивідуального садівництва у пров. Васильківському, 8 у
Голосіївському районі м. Києва”.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 1 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І., Турець В.В., Міщенко О.Г.,
Микитась М.В. та Семененко О.А. участі в голосуванні не
брали.

22.2.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-18884
Проект рішення ”Про передачу громадянці Распутні
Людмилі Олександрівні у власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Підбірній,
14-6 у Голосіївському районі м. Києва".
(ПР-6234 від 05.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянці
Распутні Людмилі Олександрівні у власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Підбірній, 14-6 у Голосіївському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І., Турець В.В., Міщенко О.Г.,
Микитась М.В. та Семененко О.А. участі в голосуванні не
брали.
22.2.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-18885
Проект рішення "Про передачу громадянці Распутні
Наталії Володимирівні у власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Підбірній,
14-в у Голосіївському районі м. Києва".
(ПР-6233 від 05.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,0512 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Распутні Наталії Володимирівні у власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Підбірній, 14-в у Голосіївському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Найдьонова О.В.,
Левади С.Я., Меліхової ТІ. 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» —11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І., Меліхова Т.І., Прокопів В.В.,
Микитась М.В. та Семененко О.А. участі в голосуванні не
брали.
22.2.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-11622
Проект рішення "Про передачу громадянці Лукашовій
Ірині Олексіївні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Передовій, 25-г у Голосіївському районі
м. Києва".
(ПР-6263 від 09.12.2014)

До Київської міської ради на розгляд постійної комісії
надійшло звернення від учасника АТО Лукашова P.O. на
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1-му арк., який просить надати земельну ділянку на
вул. Передовій, 25-г рідній сестрі гр. Лукашовій І. О.
Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ:

Прокопів В.В.,
Левада С.Я.

Найдьонов

О.В.,

Черняховський

В.П.,

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Лукашовій Ірині Олексіївні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Передовій, 25-г у Голосіївському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Найдьонова О.В.,
Левади СЯ., Меліхової Т.І. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Найдьонова О.В.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання
протоколу засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І., Прокопів В.В., Микитась М.В.
та Семенепко О.А. участі в голосуванні не брали.
22.2.5.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа № 9535
Повторний розгляд проекту рішеня "Про передачу
громадянці Геращенко Наталії Миколаївні у
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Краматорській, 24 у
Голосіївському районі м. Києва".
(ПР-6228 від 04.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,0965 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Поліщук О.Г., Меліхова Т.І., Найдьонов О.В.,
Закревська Л.О.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення "Про передачу громадянці
Геращенко Наталії Миколаївні у власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Краматорській, 24 у Голосіївському районі м. Києва".
2.
Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд
пленарного засідання сесії Київради до затвердження плану зонування
або детального плану цієї території або до прийняття Верховною
Радою України Закону щодо зупинення дії заборони на відведення
земельних ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І., Прокопів В.В., Микитась М.В.
та Семенепко O.A. участі в голосуванні не брали.
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22.2.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-19319
Проект рішення "Про передачу громадянці Ісаковій
Ганні Трохимівні у власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській,
231-6 у Голосіївському районі м. Києва".
(ПР-6265 від 09.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Ісаковій Ганні Трохимівні у власність земельної ділянки для будівництва
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Бродівській, 231-6 у Голосіївському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Найдьонова О.В.,
Левади С.Я., Меліхової Т.І. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Найдьонова О.В.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання
протоколу засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І., Прокопів В.В., Микитась M.B.
та Семененко O.A. участі в голосуванні не брали.

22.2.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-19320
Проект рішення "Про передачу громадянці Ісаковій
Тетяні Михайлівні у власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській,
231-а у Голосіївському районі м. Києва".
(ПР-6266 від 09.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1, Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Ісаковій Тетяні Михайлівні у власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Бродівській, 231-а у Голосіївському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Найдьонова О.В.,
Левади С.Я., Меліхової Т.І. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Найдьонова О.В.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання
протоколу засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
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Депутати Київради Гордон Д.І., Прокопів В.В., Микитась М.В.
та Семенепко O.A. участі в голосуванні не брали.
22.2.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-18362
Проект рішення "Про передачу громадянину Гордєєву
Михайлу Юрійовичу у власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Передовій,
15-а у Голосіївському районі м. Києва".
(ПР-6232 від 05.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,0692 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу громадянину
Гордєєву Михайлу Юрійовичу у власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Передовій, 15-а у Голосіївському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І., Прокопів В.В., Микитась М.В.
та Семенепко О.А. участі в голосуванні не брали.

22.2.9. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-13493
Проект рішення "Про передачу громадянину Яремичу
Володимиру Анатолійовичу у власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Марка Черемшини, 10-а у Дніпровському районі
м. Києва".
(ПР-6382 від 30.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,0353 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Яремичу Володимиру Анатолійовичу у власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Марка Черемшини, 10-а у
Дніпровському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Найдьонова О.В.,
Левади С.Я., Меліхової Т.І. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Найдьонова О.В.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання
протоколу засідання робочої групи.
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ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 2 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І., Прокопів В.В., Микитась М.В.
та Семененко О.А. участі в голосуванні не брали.
22.2.10. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-19152
Проект рішення "Про передачу земельної ділянки
громадянину Романишину Ігорю Івановичу для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Червонофлотській, 3 в Оболонському районі
м. Києва".
(ПР-6397 від 13.01.2015)

Земельна ділянка площею 0,0767 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про передачу земельної ділянки
громадянину Романишину Ігорю Івановичу для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Червонофлотській, 3 в Оболонському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Меліхова Т.І.).

Депутати Київради Гордон Д.І., Прокопів В.В., Микитась М.В.
та Семененко O.A. участі в голосуванні не брали.

22.3. Розгляд кадастрових справ (відмова у поновленні договорів оренди
земельних ділянок та визначення переліку земельних ділянок для
опрацювання можливості продажу їх на земельних торгах):
22.3.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-18540
Проект
рішення
"Про
відмову
приватному
підприємству "Успіх - 21 століття" в поновленні
договору оренди земельної ділянки для будівництва
комплексу з технічного обслуговування автомобілів
на вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі
м. Києва та визначення переліку земельних ділянок
для опрацювання можливості продажу їх (або права
оренди на них) на земельних торгах".
(ПР-6383 від 30.12.2014)

Проектом рішення передбачено: відмовити в поновленні договору оренди
земельної ділянки від 18.12.2007 № 62-6-00449 площею 0,4953 га.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про відмову приватному
підприємству "Успіх - 21 століття" в поновленні договору оренди
земельної ділянки для будівництва комплексу з технічного
обслуговування автомобілів на вул. Оноре де Бальзака у Деснянському
районі м. Києва та визначення переліку земельних ділянок для
опрацювання можливості продажу їх (або права оренди на них) на
земельних торгах".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І., Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Найдьонов О.В. та Семененко О.А. участі в голосуванні не
брали.

22.3.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-18493
Проект рішення "Про відмову товариству з
обмеженою
відповідальністю
"ПРОДЖЕК"
в
поновленні договору оренди земельної ділянки для
будівництва автосалону з автомагазином і кафе на
вул. Сулеймана Стальського у Дніпровському районі
м. Києва та визначення переліку земельних ділянок
для опрацювання можливості продажу їх (або права
оренди на них) на земельних торгах".
(ПР-6393 від 30.12.2014)

Проектом рішення передбачено: відмовити в поновленні договору оренди
земельної ділянки від 19.11.2007 №66-6-00433 площею 0,3138 га.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради - члена
постійної комісії Міщенка О.Г. перенести розгляд проекту рішення
"Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю "ПРОДЖЕК" в
поновленні договору оренди земельної ділянки для будівництва
автосалону з автомагазином і кафе на вул. Сулеймана Стальського у
Дніпровському районі м. Києва та визначення переліку земельних
ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або права оренди на
них) на земельних торгах" на наступне засідання постійної комісії.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Лапшов О.В.).

Депутати Київради Гордон Д.І., Микитась М.В., Найдьонов О.В.
та Семененко О.А. участі в голосуванні не брали.
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22.4. Розгляд кадастрових справ (припинення договорів оренди
земельних ділянок):
22.4.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21342
Проект рішення "Про припинення договору оренди
земельної ділянки на вул. Мілютенка, 5-6 у
Деснянському районі м. Києва та визначення переліку
земельних ділянок для опрацювання можливості їх
продажу (або продажу права їх оренди) на земельних
торгах".
(ПР-6359 від 24.12.2014)

Проектом рішення передбачено: припинити договір оренди земельної ділянки
від 24.03.2005 № 62-6-00211 площею 0,22 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про припинення договору
оренди земельної ділянки на вул. Мілютенка, 5-6 у Деснянському
районі м. Києва та визначення переліку земельних ділянок для
опрацювання можливості їх продажу (або продажу права їх оренди) на
земельних торгах".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.Ь, Микитась М.В., Найдьонов О.В.
та Семененко О.А. участі в голосуванні не брали.

22.5. Розгляд кадастрових справ (припинення договорів оренди земельних
ділянок та надання дозволу на опрацювання можливості
продажу земельних ділянок або продажу права їх оренди на
земельних торгах):
22.5.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21343
Проект рішення "Про припинення договору оренди
земельної ділянки на вул. Богатирській (навпроти ДАІ) в
Оболонському районі м. Києва та надання дозволу на
опрацювання можливості продажу земельної ділянки або
продажу права її оренди на земельних торгах".
(ПР-6339 від 23.12.014)

Проектом рішення передбачено: Вважати припиненим договір оренди земельної
ділянки площею 0,2000 га на вул. Богатирській (навпроти ДАІ) в
Оболонському районі м. Києва від 01.07.2004 №78-6-00182, укладений між
Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
«ФІРМА «КРЕИТЕР» на підставі пункту 33 рішення Київської міської ради
від 23.12.2003 №316/1191 «Про надання і вилучення земельних ділянок та
припинення прав користування землею».
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ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про припинення договору
оренди земельної ділянки на вул. Богатирській (навпроти ДАІ) в
Оболонському районі м. Києва та надання дозволу на опрацювання
можливості продажу земельної ділянки або продажу права її оренди на
земельних торгах".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І., Микитась М.В., Найдьонов О.В.,
Левада С.Я. та Семененко O.A. участі в голосуванні не
брали.
22.5.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21350
Проект рішення "Про припинення договору оренди
земельної ділянки на вул. Кропивницького, 3-5 у
Печерському районі м. Києва та визначення переліку
земельних ділянок для опрацювання можливості їх
продажу (або продажу права їх оренди) на земельних
торгах".
(ПР-6408 від 15.01.2015)

Проектом рішення передбачено: Вважати припиненим договір оренди
земельної
ділянки
площею
0,2189
га
(кадастровий
номер
8000000000:76:087:0008) на вул. Кропивницького, 3-5 у Печерському районі
м. Києва від 01.08.2008 № 82-6-00506, укладений між Київською міською
радою та товариством з обмеженою відповідальністю «РІЕЛТІ ГРУП» на
підставі рішення Київської міської ради від 28.12.2006 №575/632 «Про
передачу товариству з обмеженою відповідальністю «РІЕЛТІ ГРУП»
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлового комплексу з підземним паркінгом на вул. Кропивницького, 3-5 у
Печерському районі м. Києва».
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про припинення договору
оренди земельної ділянки на вул. Богатирській (навпроти ДАІ) в
Оболонському районі м. Києва та надання дозволу на опрацювання
можливості продажу земельної ділянки або продажу права її оренди на
земельних торгах".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 1 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І., Микитась М.В., Найдьонов О.В.,
Левада С.Я. та Семененко O.A. участі в голосуванні не
брали.
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22.6.

Розгляд
кадастрових
постійного користування):

22.6.1 .СЛУХАЛИ:

справ

(припинення

права

Кадастрова справа А-21207
Проект рішення "Про припинення комунальному
підприємству з питань будівництва житлових будинків
"Житлоінвестбуд-УКБ" права користування земельною
ділянкою на вул. Сергія Лазо (у дворах будинків № 4 та
№ 6) у Дніпровському районі м. Києва".
(ПР-6337 від 23.12.2014)

Земельна ділянка площею 1,2897 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення "Про припинення
комунальному підприємству з питань будівництва житлових будинків
"Житлоінвестбуд-УКБ" права користування земельною ділянкою на
вул. Сергія Лазо (у дворах будинків № 4 та № 6) у Дніпровському районі
м. Києва" на наступне засідання постійної комісії.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 1 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати
Киїеради
Гордон
Д.1.у
Микитась
М.В.,
Найдьонов О.В., Левада С.Я. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали.
22.7. Розгляд кадастрових справ (приватизація):
22.7.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9153
Проект рішення "Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Царуку Лаврентію Степановичу для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Волзькій, 38 у
Голосіївському районі м. Києва".
(ПР-6305 від 16.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,1000 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Царуку Лаврентію Степановичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул.
Волзькій, 38 у Голосіївському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 1 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати
Киїеради
Гордон
Д.І.У Микитась
М.В.У
Найдьонов О.В.у Левада С.Я. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали.
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22.7.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9025
Проект рішення "Про приватизацію громадянину
Вальтеру Артуру Анатолійовичу земельної ділянки для
ведення садівництва на вул. Луговій, 10, діл. 15-а у
Дарницькому районі м. Києва".
(ПР-6376 від 30.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,0540 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Баленко І.М., Лапшов С.Я.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
громадянину Вальтеру Артуру Анатолійовичу земельної ділянки для
ведення садівництва на вул. Луговій, 10, діл. 15-а у Дарницькому районі
м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Найдьонова О.В.,
Левади С.Я., Меліхової Т.І. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Найдьонова О.В.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання
протоколу засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати
Київради
Гордон
Д.І.,
Микитась
М.В.,
Найдьоное О.В., Левада С.Я. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали.

22.7.3.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9140
Проект рішення "Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Кузнецову Сергію Миколайовичу для
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будіввель і споруд на вул. Жовтневій,
26-а у Святошинському районі м.Києва".
(ПР-6409 від 15.01.2015)

Земельна ділянка площею 0,0967 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Баленко І.М.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянину Кузнецову Сергію Миколайовичу для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будіввель і споруд на вул. Жовтневій, 26-а у Святошинському районі
м.Києва».
2.
Створити робочу групу у складі депутатів Найдьонова О.В.,
Левади С.Я., Меліхової Т.І. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Найдьонова О.В.
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3.
Повернутися до розгляду цього питання після надання
протоколу засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 1 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати
Київради
Гордон
Д.І.,
Микитась
М.В.,
Найдьонов О.В., Левада С.Я. та Семененко O.A. участі в
голосуванні не брали.

22.8. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди):
22.8.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21109
Проект рішення "Про поновлення фізичній особі підприємцю Мусієнку В’ячеславу Степановичу договору
оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації
та обслуговування магазину продовольчих товарів на
вул. Академіка Заболотного, 94 у Голосіївському районі
м. Києва".
(ПР-6074 від 20.11.2014)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки №79-6-00663 від 10.10.2008 площею 0,0100 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення фізичній особі підприємцю Мусієнку В’ячеславу Степановичу договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
магазину продовольчих товарів на вул. Академіка Заболотного, 94 у
Голосіївському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І., Микитась М.В., Левада С.Я. та
Семененко О.А. участі в голосуванні не брали.
22.8.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21152
Проект рішення "Про поновлення ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«УКРАЇНСЬКА
АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування
автозаправного
комплексу
на
Чапаєвському шосе, 98 у Голосіївському районі
м. Києва".
(ПР-6494 від 29.01.2015)

Проектом рішення передбачено: поновити на 1 рік договір оренди земельної
ділянки від 07.07.2010 №79-6-00772 площею 0,2875 га
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ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про поновлення
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА
АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» договору оренди земельної ділянки
для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправного
комплексу на Чапаєвському шосе, 98 у Голосіївському районі
м. Києва".
2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно
діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального
плану міста Києва до 2025року.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання
відповідного протоколу засідання вищезазначеної робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордоп Д.І., Микитась М.В., Левада С.Я. та
Семененко О.А. участі в голосуванні не брали.
22.8.3.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20857
Проект рішення "Про поновлення автостояночному
кооперативу "КАШТАН" договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування автостоянки
власних індивідуальних транспортних засобів на вул.
Каштановій, 17 у Деснянському районі м. Києва (зі
змінами)".
(ПР-6354 від 24.12.2014)

До постійної комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування надійшов лист
(вх. М08/КО-4796 від 06.11.2014) на 4-х арк від
представника мешканців будинків на вул. Каштановій, 15,
15-А, 15-Б Коваля О.Ф. з проханням не погоджувати
поновлення договору оренди земельної ділянки автокооперативу «Каштан».
Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 13.09.2003 № 62-6-00075 (зі змінами, внесеними
договором від 27.05.2011 №62-6-00572) площею 1,0739 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про поновлення
автостояночному кооперативу "КАШТАН" договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування автостоянки власних
індивідуальних транспортних засобів на вул. Каштановій, 17 у
Деснянському районі м. Києва (зі змінами)".
2.
Повернути представлені матеріали до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
до вирішення судового спору щодо скасування п.З рішення КМР від
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03,02.2000 №7/728 про передачу земельної ділянки автостояночному
кооперативу "КАШТАН".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 2 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І., Микитась М.В., Левада С.Я. та
Семененко О.А. участі в голосуванні не брали.
22.8.4.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20748
Проект рішення "Про поновлення фізичній особі підприємцю Чабаку Геннадію Григоровичу договору
оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування магазину з офісними приміщеннями на
вул. Володимира Сосюри, 2-а у Дніпровському районі
м. Києва".
(ПР-6369 від 30.12.2014)

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 15.07.2008 №66-6-00479 площею 0,0447 га
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення фізичній особі підприємцю Чабаку Геннадію Григоровичу договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування магазину з офісними
приміщеннями на вул. Володимира Сосюри, 2-а у Дніпровському районі
м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І., Микитась М.В., Левада С.Я. та
Семененко О.Аі участі в голосуванні не брали.
22.8.5.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20401
Проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю спільному підприємству
"ЕЛАНДА АСТРА" договору оренди земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування виробничої бази і
складських приміщень на вул. Алма-Атинській, 14-а у
Дніпровському районі м. Києва".
(ПР-6340 від 23.12.2014)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 04.04.2008 № 66-6-00467 площею 1,1231 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю спільному підприємству "ЕЛАНДА
АСТРА" договору оренди земельної ділянки для експлуатації та

обслуговування виробничої бази і складських приміщень на вул. АлмаАтинській, 14-а у Дніпровському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордоп Д.І., Микитась М.В., Левада С.Я. та
Семененко О.А. участі в голосуванні не брали.
22.8.6.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21149
Проект рішення "Про поновлення ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
"УКРАЇНСЬКА
АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ" договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування демонстраційно-торговельного центру з
комплексом супутніх послуг на просп. Московському, 22
в Оболонському районі м. Києва".
(ПР-6472 від 29.01.2015)

Проектом рішення передбачено: поновити на 1 рік договір оренди земельної
ділянки від 02.06.2010 №78-6-00639 площею 0,4896 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про поновлення
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "УКРАЇНСЬКА
АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ" договору оренди земельної ділянки
для будівництва, експлуатації та обслуговування демонстраційноторговельного центру з комплексом супутніх послуг на просп.
Московському, 22 в Оболонському районі м. Києва".
2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно
діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального
плану міста Києва до 2025року.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання
відповідного протоколу засідання вищезазначеноїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І., Микитась М.В., Левада С.Я. та
Семененко О.А. участі в голосуванні не брали.
22.8.7.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21150
Проект рішення "Про поновлення ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
"УКРАЇНСЬКА
АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ" договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування
автозаправного
комплексу
на
вул. Академіка Туполєва, 19 у Святошинському районі
м. Києва".
(ПР-6474 від 29.01.2015)
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Проектом рішення передбачено: поновити на 1 рік договір оренди
земельної ділянки від 02.06.2010 №75-6-00494 площею 0,2362 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про поновлення
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "УКРАЇНСЬКА
АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ" договору оренди земельної ділянки
для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправного
комплексу на вул. Академіка Туполєва, 19 у Святошинському районі
м. Києва".
2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно
діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального
плану міста Києва до 2025року.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання
відповідного протоколу засідання вищезазначеноїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І., Микитась М.В., Левада С.Я. та
Семененко О.А. участі в голосуванні не брали.

22.9. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди та
внесення змін до них):
22.9.1.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21092
Проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю "КАТЕХ ІНТЕРНЕШНЛ
ТРЕИДІНГ" договору оренди земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування будівлі складу на
просп. Московському, 15-а (літ.В) в Оболонському
районі м. Києва та внесення змін до нього".
о

(ПР-6347 від 24.12.2014)

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 24.05.2004 № 78-6-00169 площею 0,4044 га та внести
зміни до нього, а саме:
- слова та цифри «просп. Московського, 15-в» замінити словами та цифрами
«просп. Московського, 15-а (літ.В)».
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю "КАТЕХ ІНТЕРНЕПІНЛ ТРЕЙДІНГ"
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
будівлі складу на просп. Московському, 15-а (літ.В) в Оболонському
районі м. Києва та внесення змін до нього".
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ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І., Левада С.Я. та Семененко О.А.
участі в голосуванні не брали.
22.9.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21151
Проект рішення "Про поновлення ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
"УКРАЇНСЬКА
АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ" договору оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
автозаправного комплексу на просп. Московському, 22
(літ.Е) в Оболонському районі м. Києва та внесення змін
до нього".
(ПР-6473 від 29.01.2015)

Проектом рішення передбачено: поновити на 1 рік договір оренди земельної
ділянки від 02.06.2010 №78-6-00641 площею 0,2942 га та внести зміни до
договору оренди земельної ділянки від 02.06.2010 №78-6-00641, а саме:
- слова та цифри «просп. Московський, 22» замінити словами та цифрами
«просп. Московський, 22 (літ. Е)»
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 7. Відкласти розгляд проекту рішення "Про поновлення
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "УКРАЇНСЬКА
АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ" договору оренди земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу на
просп. Московському, 22 (літ.Е) в Оболонському районі м. Києва та
внесення змін до нього".
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» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І., Левада С.Я. та Семененко О.А.
участі в голосуванні не брали.
22.9.3 .СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-8307
Проект рішення "Про поновлення приватному
підприємству
"ПРИВАТНЕ
НАУКОВОВПРОВАДЖУВАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"СВІТ"
договору оренди земельної ділянки для розташування та
обслуговування збірно-розбірного павільйону-кафе на
вул. Нагірній, 21 у Шевченківському районі м.Києва та
внесення змін до нього".
(ПР-5398 від 04.08.2014)
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Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки №91-6-00009 від 10.10.2000 площею 0,0401 га та внести
зміни до нього, а саме:
- слова "Приватне науково-впроваджувальне підприємство "Світ" замінити
словами
"приватне
підприємство
"ПРИВАТНЕ
НАУКОВОВПРОВАДЖУВАЛЬНЕПІДПРИЄМСТВО"СВІТ" увідповіднихвідмінках.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення приватному
підприємству
"ПРИВАТНЕ
НАУКОВО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "СВІТ" договору оренди земельної ділянки для
розташування та обслуговування збірно-розбірного павільйону-кафе на
вул. Нагірній, 21 у Шевченківському районі м.Києва та внесення змін до
нього".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти»- немає, «утрималось»- немає.

Депутати Киїеради Гордон Д.І., Левада С.Я. та Семененко О.А.
участі в голосуванні не брали.

22.10.

Розгляд кадастрових справ (про затвердження
землеустрою щодо відведення земельної ділянки):

22.10.1 .СЛУХАЛИ:

проекту

Кадастрова справа Д-4804
Проект
рішення
"Про
затвердження
проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Державному підприємству "Національний академічний
драматичний театр імені Івана Франка" для експлуатації
та обслуговування складських приміщень декорацій,
столярного та механічного цехів, пральні на просп.
Науки, 52 у Голосіївському районі м. Києва".
(ПР-6390 від 30.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,3318 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Державному
підприємству "Національний академічний драматичний театр імені Івана
Франка" для експлуатації та обслуговування складських приміщень
декорацій, столярного та механічного цехів, пральні на просп. Науки, 52 у
Голосіївському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Киїеради Гордон Д.І., Левада С.Я та Семененко О.А.
участі в голосуванні не брали.
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22.11. Розгляд кадастрових справ (поділ земельної ділянки):
22.11.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21184
Проект рішення ’’Про поділ земельної ділянки
споживчого товариства - колективу індивідуальних
забудовників "Метролог" на вул. Метрологічній у
Голосіївському районі м. Києва, припинення права
постійного користування земельною ділянкою та
передачу громадянам, членам споживчого товариства колективу індивідуальних забудовників "Метролог", і
приватну власність земельних ділянок для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Серпневій, 15 та вул.
Серпневій, 13 у Голосіївському районі м.Києва".
(ПР-6350 від 24.12.2014)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - вул. Серпнева, 13;
Земельна ділянка площею 0,1000 га - вул. Серпнева, 15;
Земельна ділянка площею 0,1000 га, 0,998 га, 1,8313 га - вул. Метрологічна.
Проектом рішення передбачено: Передати громадянам, членам споживчого
товариства - колективу індивідуальних забудовників «Метролог», за умови виконання
пункту 5 цього рішення, із земель комунальної власності територіальної громади
міста Києва (категорія земель - землі житлової та громадської забудови):
- громадянину Колядку Михайлу Даниловичу у приватну власність земельну
ділянку площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Серпневій, 13 у Голосіївському районі
м. Києва (справа П-9059);
- громадянці Колядко Ангеліні Іванівні у приватну власність земельну ділянку
площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Серпневій, 15 у Голосіївському районі
м. Києва (справа П-9058).
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поділ земельної ділянки
споживчого товариства - колективу індивідуальних забудовників
"Метролог" на вул. Метрологічній у Голосіївському районі м. Києва,
припинення права постійного користування земельною ділянкою та
передачу громадянам, членам споживчого товариства - колективу
індивідуальних забудовників "Метролог", і приватну власність земельних
ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Серпневій, 15 та вул. Серпневій,
13 у Голосіївському районі м.Києва" за умови виключення з цільового
призначення земельних ділянок, які передаються громадянам Колядку
Михайлу Даниловичу (кадастрова справа П-9059) та Колядко Ангеліні
Іванівні (кадастрова справа П-9058) слово «будівництво», оскільки на
земельних ділянках розташовані житлові будинки, які перебувають у
власності громадян.
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ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» (Меліхова Т.І.).

12, «проти» - немає, «утрималось» -

1

Депутати Київради Гордон Д . І Л е в а д а С.Я. та Семененко О.А.
участі в голосуванні не брали.

22.12. Розгляд кадастрових справ (внесення змін):
22.12.1 .СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21058
Проект рішення "Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 21.10.2004 № 610/2020 "Про
приватизацію земельних ділянок для будівництва і
обслуговування жилих будинків, господарських будівель
і споруд".
(ПР-6374 від 30.12.2014)

Проектом рішення передбачено: Внести зміни у додаток до рішення
Київської міської ради від 21.10.2004 № 610/2020 "Про приватизацію земельних
ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських
будівель і споруд" у сто вісімдесят восьмій позиції:, а саме:
- сьому графу викласти в такій редакції:
«37/100 від 0,052
49/200 від 0,052
77/200 від 0,052». .
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 21.10.2004 № 610/2020 "Про приватизацію
земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І., Найдьонов О.В., Левада С.Я. та
Семененко О.А. участі в голосуванні не брали.

22.13. Розгляд кадастрових справ (продаж):
22.13.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1089
Проект рішення "Про продаж земельної ділянки
приватному акціонерному товариству «БЛАГО» СТРАХОВА КОМПАНІЯ» для обслуговування та
реконструкції адміністративного будинку (офісу) на
вул. Лютеранській, 33 (літ. Б) у Печерському районі
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м. Києва".
(ПР-6468 від 26.01.2015)

Земельна ділянка площею 0,0203 га.
Експертна грошова оцінка станом на 09.12.2014 - 1 309 577,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Дворніков В.М.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення "Про продаж земельної
ділянки приватному акціонерному товариству «БЛАГО» - СТРАХОВА
КОМПАНІЯ» для обслуговування та реконструкції адміністративного
будинку (офісу) на вул. Лютеранській, 33 (літ. Б) у Печерському районі
м. Києва".
2.
Направити вищезазначений проект рішення разом з
матеріалами кадастрової справи Є-1089 на розгляд постійної комісії
Київради з питань культури та туризму.
З.
Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київради з питань культури та
туризму.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І., Найдьонов О.В., Левада С.Я. та
Семепенко О.А. участі в голосуванні не брали.
22.13.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-0561
Проект рішення "Про продаж земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «СФІНКС
ЛТД» для завершення будівництва, подальшої
експлуатації та обслуговування базового підприємства
учбово-виробничого призначення на вул. Ірпінській, 1 у
Святошинському районі м. Києва".
(ПР-6466 від 26.01.2015)

Земельна ділянка площею 0,7658 га.
Експертна грошова оцінка станом на 15.12.2014 - 18 544 905,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Лапшов О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про продаж земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «СФІНКС ЛТД» для
завершення будівництва, подальшої експлуатації та обслуговування
базового підприємства учбово-виробничого призначення на вул.
Ірпінській, 1 у Святошинському районі м. Києва" за умови виключення з
цільового призначення земельної ділянки слів «завершення
будівництва, подальшої», оскільки об’єкт вже збудовано (свідоцтво
про право власності від 17.06.2014).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І., Найдьонов О.В., Левада С.Я. та
Семепенко О.А. участі в голосуванні не брали.
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22.13.3 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-0306
Проект рішення "Про продаж земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю "АМЕРИКАН
СМАИЛ" для реконструкції будівлі під медичнодіагностичний центр з подальшою експлуатацією та
обслуговуванням на вул. Митрополита
Василя
Липківського (вул. Урицького), 3 у Солом’янському
районі м. Києва".
о

(ПР-6431 від 17.01.2015)

Земельна ділянка площею 0,0536 га.
Експертна грошова оцінка станом на 08.12.2014 - 1 217 326,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про продаж земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю "АМЕРИКАН СМАИЛ" для
реконструкції будівлі під медично-діагностичний центр з подальшою
експлуатацією та обслуговуванням на вул. Митрополита Василя
Липківського (вул. Урицького), 3 у Солом’янському районі м. Києва" за
умови викладення цільового призначення земельної ділянки у такій
редакції:
«для
експлуатації та
обслуговування медичного
діагностичного центру», оскільки об’єкт вже реконструйовано, є
свідоцтво про право власності від 27,03.2014,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Киїеради Гордон Д.І., Найдьонов О.В., Левада С.Я. та
Семененко О.А. участі в голосуванні не брали.
22.13.4.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1232
Проект рішення "Про продаж земельної ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«ЗЛАТОВЛАД» для реставрації та реабілітації з
пристосуванням нежитлових будівель під офісний центр
з магазинами, ресторанами та підземною автостоянкою з
їх подальшою експлуатацією та обслуговуванням на
вул. Прорізній, 25-А у Шевченківському районі
м. Києва".
(ПР-6453 від 22.01.2015)

Земельна ділянка площею 0,0905 га.
Експертна грошова оцінка станом на від 22.09.2014 - 3 657 033,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Олексієнко І.С., Турець В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про продаж земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «ЗЛАТОВЛАД» для
реставрації та реабілітації з пристосуванням нежитлових будівель під
офісний центр з магазинами, ресторанами та підземною автостоянкою з їх
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подальшою експлуатацією та обслуговуванням на вул. Прорізній, 25-А
у Шевченківському районі м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І., Найдьонов
Семененко О.А. участі в голосуванні не брали.

О.В.

та

22.14. Розгляд кадастрових справ (надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою та на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки):
22.14.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1257
Проект рішення "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
та на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки громадянам Макарчуку Юрію Олександровичу
та Гуславському Сергію Ярославовичу для будівництва,
реконструкції,
експлуатації
та
обслуговування
нежитлового
приміщення
магазину
на
вул. Серафимовича, 15в у Дніпровському районі
м. Києва".
(ПР-6416 від 17.01.2015)

Земельна ділянка площею 0,0243 га - в короткострокову оренду на 1 рік (з
подальшим викупом).
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Черняховський В.П., Харченко О.В.
УХВАЛИЛИ: 7. Відкласти розгляд проекту рішення " Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
та на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
громадянам Макарчуку Юрію Олександровичу та Гуславському Сергію
Ярославовичу для будівництва, реконструкції, експлуатації та
обслуговування
нежитлового
приміщення
магазину
на
вул. Серафимовича, 15в у Дніпровському районі м. Києва".
2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно
діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального
плану міста Києва до 2025 року з залученням депутата Київради
Рослякова В.В.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання
відповідного протоколу засідання вищезазначеноїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І., Микитась М.В., Найдьонов О.В.
та Семененко О.А. участі в голосуванні не брали.
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23. Повторний розгляд кадастрових справ:
23.1.

Повторний
розгляд
договорів оренди):

23.1.1.СЛУХАЛИ:

кадастрових

справ

(поновлення

Кадастрова справа А-21218
Повторний розгляд проекту рішення
"Про
поновлення кооперативу по будівництву та
експлуатації індивідуальних гаражів "Дніпро"
договору оренди земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування багатоповерхової кооперативної
автостоянки та для завершення будівництва,
подальшого обслуговування та експлуатації пункту
технічного обслуговування на вул. Північній, 3 в
Оболонському районі м. Києва".
(ПР-6363 від 30.12.2014)

На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
20.01.2015
- було знято на робочу груп
Проектом рішення передбачено: Поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 31.12.2003 №78-6-00142 (із змінами) площею 2,2147 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Безпалий О.І., Левада С.Я., Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення "Про поновлення кооперативу по
будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів "Дніпро" договору
оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
багатоповерхової кооперативної автостоянки та для завершення
будівництва, подальшого обслуговування та експлуатації пункту
технічного обслуговування на вул. Північній, 3 в Оболонському районі
м. Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Лапшов О.В., Безпалий О.І.).

Депутати Київради Гордон Д.І., Микитась
Семененко О.А. участі в голосуванні не брали.

23.1.2.СЛУХАЛИ:

М.В.

та

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

На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
08.12.2014 - було знято на робочу групу під головуванням
С. Левади.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до витягу з
протоколу від 16.01.2015 №01/03 засідання робочої групи
С. Левади. Згідно з протоколом рекомендовано
розглянути проект рішення та матеріали кадастрової
справи за умови внесення змін в цільове призначення
земельної ділянки, а саме: виключити слово
«реконструкцію» і залишити «для експлуатаиії та
обслуговування реконструйованої громадської вбиральні
з закладом громадського харчування» та в частині
терміну оренди: слова та цифру «на 1 рік» замінити на
слова та цифру «на 5 років».
Проектом рішення передбачено: Поновити на 1 рік договір оренди земельної
ділянки площею 0,049 га № 85-6-00521 від 18.09.2012.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Черняховський В.П., Харченко О.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати пропозицію, викладену у протоколі засідання
робочої групи від 16.01.2015 №01/03, в частині, що стосується
кадастрової справи А-20777.
2.
Підтримати проект рішення "Про поновлення фізичній особіпідприємцю Парасюк Ользі Валеріївні дорогору оренди земельної
ділянки для реконструкції громадської вбиральні з збереженням функції
та
з
надбудовою
об’єкта
громадського
харчування
на
вул. Вишгородській, 49-а у Подільському районі м.Києва" за умови
оренди земельної ділянки на 5 років та викладення цільового
призначення земельної ділянки у такій редакції: «для експлуатації та
обслуговування реконструйованої громадської вбиральні з закладом
громадського харчування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І., Микитась М.В., Найдьонов О.В.,
та Семененко О.А. участі в голосуванні не брали.
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23.2. Повторний розгляд кадастрових справ {надання/передача):
23.2.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20319
Повторний розгляд проекту рішення "Про відмову
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
"ПРОФІЛ" в поновленні договору оренди земельної
ділянки для будівництва, обслуговування та
експлуатації
офісно-житлового
комплексу
з
підземним паркінгом на перетині вул. Кудряшова та
вул. Петра Красикова у Солом’янському районі
м. Києва та визначення переліку земельних ділянок
для опрацювання можливості продажу їх (або права
оренди на них) на земельних торгах".
(ПР-6301 від 16.12.2014)

На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
20.01.2015 - було знято на робочу групу
Виноситься на повторний розгляд відповідно до
протоколу робочої групи від 30.01.2015 №14/05-1 на 2-х
арк.
Проектом рішення передбачено: відмовити в поновленні договору оренди
земельної ділянки від 19.12.2007 № 72-6-00472 площею 0,2396 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати пропозицію, викладену у протоколі засідання
робочої групи від 30.01.2015 №14/05-1.
2. Відхилити проект рішення "Про відмову товариству з
обмеженою відповідальністю "ПРОФІЛ" в поновленні договору оренди
земельної ділянки для будівництва, обслуговування та експлуатації
офісно-житлового комплексу з підземним паркінгом на перетині вул.
Кудряшова та вул. Петра Красикова у Солом’янському районі м. Києва
та визначення переліку земельних ділянок для опрацювання можливості
продажу їх (або права оренди на них) на земельних торгах".
3. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА) підготувати проект рішення про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю "ПРОФІЛ" договору
оренди земельної ділянки для будівництва, обслуговування та
експлуатації офісно-житлового комплексу з підземним паркінгом на
перетині вул. Кудряшова та вул. Петра Красикова у Солом9янському
районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 1 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київради Гордон Д.І., Микитась М.В., Найдьонов О.В.,
Закревська Л.О. та Семененко О.А. участі в голосуванні не
брали.
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23.3. Повторний розгляд кадастрових справ {громадяни):

23.3.1.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-8850
Повторний
розгляд
проекту
рішеня
"Про
приватизацію громадянці Бойко Олені Вікторівні
земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Шаумяна, 4 у Шевченківському районі
м.Києва".
(ПР-5872 від 17.10.2014)

На засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
25.11.2014 питання було знято на довивчення робочою
групою під головуванням О.Найдьонова
Виноситься на повторний розгляд відповідно до
протоколу засідання робочої групи від 29.01.2015, згідно
з яким рекомендовано погодити проект рішення.
Земельна ділянка площею 0,0376 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати пропозицію, викладену у протоколі засідання
робочої групи від 29.01.2015, в частині, що стосується кадастрової справи
П-8850.
2. Підтримати проект рішення "Про приватизацію громадянці
Бойко Олені Вікторівні земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул.
Шаумяна, 4 у Шевченківському районі м.Києва".
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 1 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати
Київради
Гордон
Д.І.,
Микитась
М.В.,
Найдьонов О.В., Закревська JI.O. та Семеиенко О.А. участі в
голосуванні не брали.

23.3.2.СЛУХАЛИ:

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

На засіданні постійної комісії Київради з питань
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містобудування, архітектури та землекористування
08.12.2014 питання було знято на довивчення робочою
групою під головуванням О.Найдьонова
Виноситься на повторний розгляд відповідно до
протоколу засідання робочої групи від 29.01.2015, згідно
з яким рекомендовано погодити проект рішення.
Земельна ділянка площею 0,0972 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати пропозицію, викладену у протоколі засідання
робочої групи від 29.01.2015, в частині, що стосується кадастрової справи
А-19144.
1. Підтримати проект рішення "Про передачу громадянину Кросі
Олегу Михайловичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Толстого, 2-6 у Деснянському районі м. Києва".
2. Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд
пленарного засідання сесії Київради до затвердження плану зонування
або детального плану цієї території або до прийняття Верховною
Радою України Закону щодо зупинення дії заборони на відведення
земельних ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати
Київради
Гордон
Д.І.,
Микитась
М.В.,
Найдьонов О.В., Закревська JI.O. та Семененко О.А. участі в
голосуванні не брали.

24. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці по проспекту Маяковського, 2/1-4 у
Деснянському районі м. Києва та вилучення з
користування земельної ділянки площею 0,38 га по
просп. Маяковського, 4» за поданням депутата
Київради Я. Гулея - матеріали надаються.
(лист депутата Київради Я. Гулея від 21.01.2015 № 08/279/027109 на 1-му арк., копія проекту рішення з пояснювальною
запискою до нього на 4-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Гул ей Я.Т.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці по проспекту Маяковського, 2/1-4 у Деснянському
районі м. Києва та вилучення з користування земельної ділянки площею
0,38 га по просп. Маяковського, 4»
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

103

Депутати
Київради
Гордон
Д.І.,
Микитась
М.В.,
Найдьонов О.В., Левада С.Я. та Семененко O.A. участі в
голосуванні не брали.

25. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до
рішення Київської міської ради від 26 січня 2012 року
№ 14/7351 «Про надання статусу скверу земельній
ділянці на проспекті Василя Порика, між будинками 7-а
та 9, в Подільському районі м. Києва» за поданням
депутата Київської міської ради О.Окопного матеріали додаються.
(копія доручення заступника міського голови секретаря Київської
міської ради від 12.01.2015 №08/231-59/ПР, копія проекту рішення з
пояснювальною запискою до нього на 5-ти арк)
-

Проектом рішення передбачено: 1. Внести зміни до назви рішення та
подальшого тексту рішення Київської міської ради від 26.01.2012 №14/351
«Про надання статусу скверу земельній ділянці на проспекті Василя Порика,
між будинками 7-а та 9, в Подільському районі м. Києва», а саме:
- замінити слово «проспект» на «вулиця»;
- замінити слова «між будинками 7-а та 9» на «між будинками 7-а та 9-а»;
2. У пункті 1 рішення замінити слова «площею 0,40 га» на «орієнтованою
площею 1,0 га».
3. Додати пункт 3 наступного змісту: «Внести зміни до рішення Київської
міської ради від 12.07.2007 №1143/1804 «Про заходи щодо збереження та
реконструкції дитячих та спортивних майданчиків у місті Києві» (із змінами
та доповненнями), а саме: додати дитячий майданчик, що розташований на
земельній ділянці між будинками 7-а та 9 по вулиці Василя Порика, до
реєстру дитячих та спортивних майданчиків міста Києва, додаток 1.», у
зв’язку з чим вважати пункт 3 рішення пунктом 4, а пункт 4 пунктом 5.
4. Пункт 5 доповнити наступними словами: «та постійну комісію Київської
міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливоенергетичного комплексу».
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 26 січня 2012 року № 14/7351 «Про надання
статусу скверу земельній ділянці на проспекті Василя Порика, між
будинками 7-а та 9, в Подільському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати
Київради
Гордон Д.І.,
Микитась
М.В.,
Найдьонов О.В., Левада С.Я. та Семененко O.A. участі в
голосуванні не брали.
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26. СЛУХАЛИ:

Розгляд альтернативного проекту рішення «Про
відмову у поновленні договору оренди земельної
ділянки
приватному
акціонерному
товариству
"ОМЕГА-5" на вулиці Героїв Дніпра, 43 в
Оболонському районі міста Києва та надання земельній
ділянці статусу скверу» за поданням депутата
Київради В. Михаїиіенка - матеріали додаються.
Проект рішення підготовлено відповідно до рішення
постійної комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування від 08.12.2014 витяг з протоколу №08/281-272к.
(копія доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 21.01.2015 №08/231-110/ПР, копія проекту рішення
з пояснювальною запискою до нього на 4-х арк)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Ялижко С.С.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення "Про відмову у поновленні
договору оренди земельної ділянки приватному акціонерному товариству
"ОМЕГА-5" на вулиці Героїв Дніпра, 43 в Оболонському районі міста
Києва та надання земельній ділянці статусу скверу" на наступне
засідання постійної комісії у зв’язку з відсутністю суб’єкта подання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати
Київради
Гордон
Д.І.,
Микитась
М.В.,
Найдьонов О.В., Левада С.Я. та Семененко O.A. участі в
голосуванні не брали.

27. СЛУХАЛИ:

Розгляд листа Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) від 12.12.2014 №05706114207 стосовно попереднього розгляду та надання
пропозицій до проекту рішення «Про недопущення
самовільного розміщення тимчасових споруд та їх
незаконної реконструкції під об’єкти нерухомого
майна» - матеріали додаються.
(лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київради (Київської м іської держ авної адміністрації) від
12.12.2014 № 057061-14207 на 1-м у а р к к о п і я проекту рішення
на 6-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Поліщук О.Г.
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УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати пропозицію, викладену в листі
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) від 12Л2.2014 №05706114207 стосовно попереднього розгляду та надання пропозицій до проекту
рішення «Про недопущення самовільного розміщення тимчасових споруд
та їх незаконної реконструкції під об’єкти нерухомого майна».
2. Доручити управлінню забезпечення діяльності постійної
комісії Київради з питань містобудування, архітектури та
землекористування прийняти всі зауваження та пропозиціїякі
надходитимуть до цього проекту рішення, та доопрацювати його за
поданням постійної комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування з подальшим його розглядом на
засіданні постійної комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати
Київради
Гордои
Д.І.,
Микитась
М.В.,
Найдьонов О.В. та Семененко О.А. участі в голосуванні не
брали.
27.

Рине (розгляд листів, розгляд та затвердження протоколів
засідань робочих груп) - матеріали додаються:

27.1.СЛУХАЛИ: Розгляд
звернення
громадської
організації
«АСОЦІАЦІЯ
«ОРГАНІВ
САМООРГАНІЗАЦІЇ
НАСЕЛЕННЯ МІСТА КИЄВА» від 13.01.2015
№002/015
стосовно
питання
проведення
загальноміських громадських слухань на тему
«Перспективи
розпорядження,
контролю
за
використанням та охороною земель комунальної
власності міста Києва» - матеріали додаються.
(лист громадської організації «АСОЦІАЦІЯ «ОРГАНІВ
САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ МІСТА КИЄВА» від
ЇЗ.01.2015 №002/015 (вх. від 13.01.2015 №08/329 на 1-му арк.,
публікації в газетах на 9-ти арк.)
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ:
Перенести розгляд звернення громадської організації
«АСОЦІАЦІЯ «ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ МІСТА
КИЄВА» від 13.01.2015 №002/015 на наступне засідання у зв’язку з
відсутністю на час розгляду доповідача.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати
Київради
Гордон
Д.І.,
Микитась
М.В.,
Найдьонов О.В. та Семененко О.А. участі в голосуванні не
брали.
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27.2.СЛУХАЛИ: Розгляд протоколу засідання постійно діючої робочої
. групи по вивченню стану підготовки Генерального
плану міста Києва до 2025 року від 15.01.2015
№ 01/02 - матеріали додаються.
(копія протоколу засідання постійно діючої робочої групи по
вивченню стану підготовки Генерального плану міста Києва до 2025
року від 15.01.2015 № 01/02 на 23-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Затвердити протокол засідання постійно діючої робочої групи по
вивченню стану підготовки Генерального плану міста Києва до 2025 року
від 15.01.2015 №01/02.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати
Київради
Гордон
Д.І.,
Микитась
М.В.,
Найдьонов О.В. та Семененко O.A. участі в голосуванні не
брали.
27.3.СЛУХАЛИ: Розгляд протоколу засідання робочої групи від
30.01.2015 № 14/05-1 - матеріали додаються.
(копія протоколу засідання робочої групи від 30.01.2015 № 14/05-1 на
2-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Затвердити протокол засідання робочої групи від 30.01.2015
№ 14/05-1.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати
Київради Гордон
Д.І.,
Микитась
М.В.,
Найдьонов О.В. та Семененко О.А. участі в голосуванні не
брали.
27.4.СЛУХАЛИ: Розгляд протоколу засідання робочої групи від
29.01.2015 № 1 - матеріали додаються.
(копія протоколу засідання робочої групи від 29.01.2015 № 1 на 9-ти
арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Затвердити протокол засідання робочої групи від 29.01.2015 № 1.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати
Київради Гордон
Д.І.,
Микитась
М.В.>
Найдьонов О.В. та Семененко О.А. участі в голосуванні не
брали.
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ПИТАННЯ, ВНЕСЕНІ НА РОЗГЛЯД ДОДАТКОВО
28. СЛУХАЛИ:

Пропозиція депутата Київради Міщенка О.Г. щодо
розгляду протоколу засідання робочої групи від
27.01.2015 №04/05 стосовно питання незаконного
будівництва на перетині вул. Сиваської та пров.
Хорольського у Дніпровському районі м. Києва та
необхідності скасування пункту 75 рішення Київради
від 10.07.2003 № 638/798 «Про надання і вилучення
земельних ділянок та припинення права користування
землею» (згідно з яким ПП «ІНАП» було передано в

довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею
0,41 га для будівництва, експлуатації та обслуговування
культурно-оздоровчого центру та офісу на перетині
вул. Сиваської та пров. Хорольського у Дніпровському
районі м.Києва) (Доповідач О.Міщенко) — матеріали
додаються.
(копія протоколу засідання робочої групи від 27.01.2015 № 04/05 на
2-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Затвердити протокол засідання робочої групи від 27.01.2015
№04/05.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати
Київради
Гордон
Д.І.,
Микитась
М.В.,
Найдьонов О.В. та Семененко О.А. участі в голосуванні не
брали.
29. СЛУХАЛИ:

Пропозиція депутата Київради Дворнікова В.М.
щодо розгляду протоколу засідання робочої групи
від 03.02.2015 №11/07 щодо доопрацювання
проекту рішення «Про визнання таким, що
втратило чинність, рішення Київської міської ради
від 27.11.2009 №754/2823 "Про надання земельної
ділянки Національному банку України для
будівництва, експлуатації та обслуговування
житлових будинків з вбудованими приміщеннями
та підземним паркінгом з метою забезпечення
житлом працівників Національного банку України
на вул. Академіка Вільямса, 10 у Голосіївському
районі м. Києва» за поданням депутата Київради

В. Дворнікова.
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(протокол засідання робочої групи від 03.02.2015 №11/07 на 1-му
арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Затвердити протокол засідання робочої групи від 03.02.2015
№11/07.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати
Киїеради
Гордон
Д.І.,
Микитась
М.В.,
Найдьонов ОЖ та Семененко O.A. участі в голосуванні не
брали.
ЗО. СЛУХАЛИ:

Інформація громадянки Бей Л.А. стосовно
проведення
робочої
групи
щодо
питання
припинення комунальному підприємству з питань
будівництва житлових будинків "ЖитлоінвестбудУКБ” права користування земельною ділянкою для
будівництва житлового будинку на ділянці №15 у
9-му мікрорайоні житлового масиву Позняки в
Дарницькому районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Бей Л.А.
УХВАЛИЛИ: 1. Взяти до відома інформацію громадянки Бей Л.А.

2. Робочій групі, створеній на засіданні постійної комісії Киїеради
з питань містобудування, архітектури та землекористування
16.10.2014, у складі депутатів Прокопіва В.В., Henona В.І.,
Левади С.Я., Микитася М.В., Дворнікова В.М., Шилюка П.С.,
Меліхової Т.І., з залученням депутата Киїеради Шульги Н.І та
представників громади провести виїзне засідання робочої групи
18.02.2015 о 11-30.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати
Киїеради
Гордон
Д.І.,
Микитась
МЖ,
Найдьонов ОЖ та Семененко О.А. участі в голосуванні не

