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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 № 21
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування
від 08.09.2015 -15.09.2015
Місце проведення 08.09.2015: Київська міська рада, м. Київ,
вул. Хрещатик, 36, зала засідань, №1017, 10-й поверх. 13:00 год.
Місце проведення 15.09.2015: Київська міська рада, м. Київ,
вул. Хрещатик, 36, зала засідань, №1017, 10-й поверх. 14:00 год.
Присутні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 08.09.2015:
Прокопів В.В.

- голова постійної комісії, головуючий;

Левада С.Я

- перший

заступник

голови

постійної

комісії;

Шилюк П.С.

заступник голови
(з загальних питань);

постійної

комісії

Дворніков В.М.

Заступник голови постійної
(з питань землекористування);

комісії

Микитась М.В.

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

Гордон Д.І.
Баленко І.М.,
Безпалий О.І.,
Закревська Л.О.,
Кустова В.В.,

члени постійної комісії

Лапшов О.В.,
Меліхова Т.І.,
Михайленко В.О.,
Міщенко О.Г.,
Найдьонов О.В.,
Непоп В.І.,
Семененко О.А.,
Харченко О.В.,
Янченко Г.І.
Всього присутні 19 депутатів Київської міської ради, членів постійної комісії.
Відсутній депутат: Турець В.В.
Присутні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 15.09.2015:
Прокопів В.В.
Левада С.Я
Шилюк П.С.
Дворніков В.М.
Микитась М.В.
ГордонД.І.
Безпалий О.І.,
КустоваВ.В.,
Лапшов О.В.,
Меліхова Т.І.,
Михайленко В.О.,
Міщенко О.Г.,
Найдьонов О.В.,
Непоп В.І.,
Семененко О.А.,
Турець В.В.,
Харченко О.В.

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

Всього присутні 17 депутатів Київської міської ради, членів постійної комісії.
Відсутні депутати: Баленко І.М., Закревська Л.О., Янченко Г.І.
Запрошені та присутні:
Сташук В. Ф.
Діденко Я. О.

- народний депутат України;
- депутати Київської міської ради;

Кутняк С.В.
Лещенко Ю.В.
Пабат О.В.
Єскіна О.О.
Поліщук О.Г.

- директор Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);

Мосійчук Ю.А.
Марченко В.П.

- заступник начальника служби містобудівного
кадастру Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Олексієнко І.С.

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

АгеєваВ.В.

голова ГК «За збереження Біличанського
лісу»;

Шевченко О.В.

представник
громадської
організації
«Київська міська спілка ветеранів АТО»;

Дюжев С.А.,
Іванова І.Б.
Бакун О.
Брудська Є.А.
Варивода А.І.
Гладунов С.В.
Гончаров П.Г.
Гіндл С.Ф.
Гущин А.Є.
Денисов В.С.,
Єгоров С.Г.
Земцова Н.Л.
Захарова І.С.
Коркішко М.Ф.
Косенко Т.В.
Косенко Н.О.
Олексійчук Т.В.
Тимошенко В.В.
Прохоренко С.Д.

- представники громадськості;

-директор ТОВ «Олімп ЛТД»

Лініченко М.В.
Лєбєдєва М.І.
Лєбєдєва Л.Я.
Лєбєдєв Є.В.
Мартиннова А.І.
Македон В.М.
Мюллер Н.В.
Мамула М.В.
Махиня О.А.
Михальчук О.Є.
Нєкрасова Т.В.
Нікітін О.Д.
Оверчук Н.П.
Олійник В.О.
Палюра К.
Рикичинський Ю.Ф.
Тележенко П.Л.
Чехлов Ю.Р.
Чудікова А.
Швець С.П.

-А-21308
- представник 1111 «Будінвестмонтаж»
- представниця ініціативної групи

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування
08.09.2015-15.09.2015
1. Розгляд проекту рішення «Про припинення договору оренди земельних
ділянок від 30.03.2007 №91-6-00644 (зі змінами)» за поданням Київського
м іського голови В. Кличка та керівника апарат у виконавчого органу
К и ївської м іськ о ї р а д и (Київської м іської держ авної адміністрації) В. Бондаренка -

матеріали додаються.
2. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці на
просп. 40-річчя Жовтня, 5-15 у Голосіївському районі м. Києва» за поданням
депутата Київської міської ради В. Прокопіва - матеріали додаються.
3. Розгляд проекту рішення «Про затвердження детального плану території
реструктуризації промрайону «Борщагівський-1» в межах просп. Леся
Курбаса, вулиць Героїв Космосу, Жмеринської, залізниці у Святошинському
районі м. Києва» за поданням заступника голови Київської міської державної
адміністрації 77. Рябікіна та директора Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) С. Целовальника - матеріали додаються.

4. Ознайомлення з матеріалами проекту рішення «Про затвердження
детального плану території в межах Повітрофлотського проспекту, вулиць
Солом’янської, Механізаторів, Кудряшова та залізничних колій у
Солом’янському районі м. Києва» за поданням заступника голови Київської
міської державної адміністрації 77. Рябікіна та директора Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) С. Целовальника
матеріали додаються.
5. Ознайомлення з матеріалами проекту рішення «Про затвердження
детального плану території реконструкції промрайону «ПодільськоКуренівський» в межах вулиць Семена Скляренка, Куренівської,
пров. Куренівського та просп. Московського в Оболонському районі
м. Києва» за поданням заступника голови Київської міської державної
адміністрації 77. Рябікіна та директора Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) С. Целовальника - матеріали додаються.
6. Повторний розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці площею близько 0,40 га, розміщеній на вулиці
Лятошинського, 26-6 у Голосіївському районі м. Києва» за поданням
депутата Київської міської ради Калініченка О.В. - матеріали додаються.
Виноситься на повторний розгляд з урахуванням:
- висновку постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку від 10.07.2015 М208/280-1299;
- правового висновку управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 07.08.2015 №08/230-1825 до вищезазначеного проекту
рішення.
1. Розгляд проекту рішення «Про відміну рішення Київської міської ради від
05.04.2012 №431/7768 «Про продаж земельної ділянки товариству з
обмеженою відповідальністю «Олімп-ЛТД» для реконструкції експлуатації та
обслуговування закладу громадського харчування на вул. Хрещатик, 23 у
Печерському районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради
Я. Діденка - матеріали додаються.
8. Розгляд проекту рішення «Про визначення переліку земельних
ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або права оренди на них) на
земельних торгах» (ПР-7716 від 17.07.2015, кадастрова справа № Є-1281) матеріали додаються.
9. Повторний розгляд проекту рішення «Про врегулювання питань продажу
земельних ділянок комунальної власності в місті Києві» (ПР-6229 від
04.12.2014, кадастрова справа № Є-1212) —матеріали додаються.
10. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці
площею 0,55 га біля будинку № 12 на вул. Вербицького у Дарницькому районі
м. Києва» за поданням депутата Київської міської радиВ. Павлика матеріали додаються.

11. Розгляд проекту рішення «Про скасування рішення Київської міської ради
від 22 серпня 2007 року №162/1996 «Про питання створення ландшафтного
заказника місцевого значення «Жуків острів» за поданням депутата
Київської міської ради Т. Меліхової - матеріали додаються.
12. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельним ділянкам
в Оболонському районі міста Києва» за поданням депутата Київської міської
ради В. Михайленка - матеріали додаються.
13. Розгляд кадастрових справ:
13.1. Розгляд кадастрових справ (надання / передача):
Д-4665
Д-7128
Д-7103 Д-7052
Д-7150
А-21871
А-21869 А-21870 А-21741 А-21892 Д-7162
Д-7151
А-21526 Д-7145

А-21872
Д-7123

13.2. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди та внесення
змін до них):
Д-7122
А-20907 А-21841 А-21856 А-20749 А-21593 А-21733
А-21742 А-21559 А-21705 А-13344 А-9944
13.3. Розгляд кадастрових справ (надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та проведення
експертної грошової оцінки земельних ділянок / продаж):
Є-1285
Є-1021
Є-1282 Є-1286
13.4. Розгляд кадастрових справ (внесення змін та зміна виду використання
земельних ділянок):
А-21895 А-21842 А-21815 А-21897 А-21838 А-21896 А-21619
А-21793 А-21880
13.5. Розгляд кадастрових справ (поділ земельної ділянки):
А-20968
13.6. Розгляд кадастрових справ (затвердження проектів землеустрою):
Д-7143
А-0519
14. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються.
14.1. Розгляд справ-клопотань (дозволи/юридичні та фізичні особи):
К-23293 К-24886
К-25306 К-24815
К-24230 К-24910 К-20763
К-24995 К-24940
К-25081 К-21869
К-25022 К-25002 К-23563
К-25046 К-25016
К-22417 К-24465
К-23527 К-23923 К-25012
К-24964 К-25103
К-24970 К-24534
К-24673 К-24992
14.2. Розгляд справ-клопотань (дозволи/державні установи, організації та
підприємства):
К-23280 К-24054
К-24833 К-25235
К-25233 К-25234 К-25237
К-22549 К-24704
К-25017 К-25009
К-25008
14.3. Розгляд справ-клопотань (дозволи/комунальні
утриманню зелених насаджень):
К-22896 К-23308
К-23309 К-23310

підприємства

по

14.4. Розгляд справ-клопотань (дозволи/громадяни):
К-22966 К-24768 К-24930
К-22954 К-24841
К-24859 К-24926 К-24927
К-24928

К-23365 К-24884

14.5. Розгляд справ-клопотань (відмови):
К-24785 К-24316 К-22950
А-21021 К-24530
14.6. Розгляд справ-клопотань для приведення у відповідність до ст. 15
рішення Київської міської ради «Про Тимчасовий порядок передачі
(надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель
комунальної власності в м. Києві»:
К-20445 К-24051 К-23040
К-23430 К-23189
К-23371 К-23369
К-23370 К-23431 К-22370
К-22923 К-25077
К-25044 К-24339
К-19166 К-21011 К-24421
К-24755 К-24207
К-24369 К-24933
К-25066 К-24888 К-23856
К-23618
15. Повторний розгляд справ-клопотань -матеріали додаються.
15.1. Повторний розгляд справ-клопотань (дозволи/громадяни):
К-23256 К-23846 К-20984
К-22661
15.2. Повторний
розгляд
справ-клопотань
(дозволи/юридичні
та
фізичні особи):
К-23276 К-23377 К-23393
К-22851 К-22060 К-23413 К-21174
К-24463 К-22622 К-24322
К-22331 К-24797 К-21830 К-24273
16. Розгляд кадастрових справ —матеріали додаються.
16.1. Розгляд кадастрових справ (громадяни):
А-18487 А-21324 А-21625
А-21650 А-21874
№9157
А-12102 А-13551 А-3704
А-21189
16.2. Розгляд кадастрових справ (приватизація):
П-9074 П-9205
П-9160
П-9145 П-8945
П-9123 П-9155
П-9230
П-6864 П-9084

П-9225

А-9351

П-1016

16.3. Розгляд кадастрових справ (відмова в передачі):
А-21641 А-14018
16.4. Розгляд кадастрових справ (розірвання договорів оренди / припинення
права користування):
А-21585 А-21531 А-21548
А-21457 А-21743
17. Повторний розгляд кадастрових справ - матеріали додаються.
17.1. Повторний розгляд кадастрових справ (надання / передача):
А-20781 Д-6899
А-21093
А-5232 Д-6979
17.2. Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація):
П-8811 П-8809
П-8801
П-8807 П-8806
П-8805
П-9284 П-9093
17.3. Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни):

П-9285

А-21487
А-13534

А-19385
А-9358

А-16175

А-16602

А-19811

А-21318

А-21319

17.4. Повторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди та
внесення змін до них):
А-21308 А-21628 А-21690 А-21320
18. Розгляд правових висновків управління
діяльності Київської міської ради:

правового

забезпечення

18.1.
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 29.07.2015 №08/230-1742 до проекту
рішення «Про зупинення права користування земельною ділянкою на вулиці
Гоголівській, 32-В в Шевченківському районі міста Києва» за поданням
депутатів Київської міської ради В. Мандрик, Г. Янченко, В. Михайленка матеріали додаються.
18.2.
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 25.08.2015 №08/230-1984 до проекту
рішення «Про погодження документації із землеустрою» за поданням
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури
та землекористування - матеріали додаються.
18.3.
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 11.08.2015 №08/230-1863 до проекту
рішення «Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «Буклія»
договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування автозаправної станції на просп. Мінському (біля автостанції
«Полісся» у Подільському районі м. Києва» (ПР-7767 від 29.07.2015,
кадастрова справа № А-21797) - матеріали додаються.
18.4.
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 06.04.2015 №08/230-821 до проекту
рішення «Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «Юнігран» та комунальному підприємству «Керуюча
дирекція Шевченківського району» для обслуговування офісних приміщень та
бойлерної на вул. Михайлівській, 20 (літ. В) у Шевченківському районі
м. Києва» (ПР-6351 від 24.12.2014, кадастрова справа № Д-6410) матеріали додаються.
З урахуванням витягу з протоколу № 40 засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань власності від 28.07.2015 №08/283-520, з гідно з
яким комісії рекомендовано погодити проект рішення.
18.5.
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 10.08.2015 №08/230-1840 до проекту
рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18.10.2007
№1009/3842 «Про передачу Українській Уніонній Конференції Церкви
Адвентистів сьомого дня земельної ділянки для реконструкції незавершеного
будівництвом об’єкта під медичний центр з його подальшими експлуатацією

та обслуговуваннями на вул. Лариси Руденко, 3 у Дарницькому районі
м. Києва» із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київської міської
ради від 18.09.2008 №297/297» (ПР-5513 від 13.08.2015, кадастрова справа
№ А-19885) - матеріали додаються.
18.6.
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 10.08.2015 №08/230-1841 до 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» (ПР-6393 від 30.12.2014, кадастрова справа
№ А-18493) - матеріали додаються.
18.7.
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 10.08.2015 №08/230-1851 до проекту
рішення «Про поновлення та внесення змін до договору оренди земельної
ділянки від 13.03.2008 №72-6-00496, укладеного між Київською міською
радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ФОК-СІГМА»
для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно-офісного центру
з підземним паркінгом на вул. Гарматній, 35/2 у Солом’янському районі
м. Києва» (ПР-7665 від 10.07.2015, кадастрова справа № А-21698) матеріали додаються.
18.8.
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 12.08.2015 №08/230-1873 до проекту
рішення «Про припинення договору оренди земельної ділянки на
вул. Верхній, 4 у Печерському районі м. Києва та визначення переліку
земельних ділянок для опрацювання можливості їх продажу (або продажу
права їх оренди) на земельних торгах» (ПР-6299 від 16.12.2014, кадастрова
справа М А-21349) - матеріали додаються.
18.9.
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 12.08.2015 №08/230-1871 до проекту
рішення «Про
передачу земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «Ксенод» для реконструкції з розширенням магазину під
офісно-діловий та розважальний комплекс, його подальших експлуатації та
обслуговування на вул. Червоноармійській, 44-г у Голосіївському районі
м. Києва» (ПР-7592 від 23.06.2015, кадастрова справа МА-20377) матеріали додаються.
До комісії надійшов лист ТОВ «Ксенод» від 02.09.2015 вх. №08/15046 з
проханням відхилити правовий висновок.
18.10. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 03.08.2015 №08/230-1783 до проекту
рішення «Про
передачу земельної ділянки товариству з обмеженою

відповідальністю «СОЛО ПЛЮС» та громадянці Солоневич Ользі Михайлівні
для експлуатації та обслуговування офісної будівлі на вул. Володимирській,
77-а (літ. А) у Голосіївському районі м. Києва» (ПР-6724 від 07.04.2015,
кадастрова справа № А-19600) - матеріали додаються.
18.11. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 03.08.2015 №08/230-1779 до проекту
рішення «Про передачу земельної ділянки обслуговуючому кооперативу
«Автокооператив власників гаражних боксів «Славутич-1» для експлуатації та
обслуговування гаражів на вул. Російській, 57 у Дарницькому районі
м. Києва» (ПР-7616 від 30.08.2015, кадастрова справа № А-21635) матеріали додаються.
18.12. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 04.08.2015 №08/230-1796 до проекту
рішення «Про передачу автокооперативу по експлуатації та обслуговуванню
гаражів «КРИШТАЛЬ-АВТО» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування існуючих гаражів на вул. Автозаводській, 69 в Оболонському
районі м. Києва» (ПР-7638 від 03.07.2015, кадастрова справа МА-6759) матеріали додаються.
18.13. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 04.08.2015 №08/230-1792 до проекту
рішення «Про відмову у поновленні договору оренди земельної ділянки від
07.12.2006 № 91-6-00599, укладеного між Київською міською радою та
закритим акціонерним товариством «КИІВМІСЬКБУД-1» для будівництва
житлового комплексу з об'єктами обслуговування населення та паркінгом»
(ПР-7415 від 24.04.2015,
кадастрова
справа
МА-20443)
матеріали додаються.
18.14. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 05.08.2015 №08/230-1803 до проекту
рішення «Про надання Дарницькій районній в місті Києві державній
адміністрації земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування амбулаторії лікарів сімейної медицини з допоміжними
приміщеннями на вул. Завальній, 1-в у Дарницькому районі м. Києва»
(ПР-7653 від 09.07.2015,
кадастрова
справа
№
Д-6595)
матеріали додаються.
18.15. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 11.08.2015 №08/230-1862 до проекту
рішення «Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від
05.05.2004 №91-6-00251» (ПР-7680 від 15.07.2015, кадастрова справа
№ А-21675) - матеріали додаються.
18.16. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 12.08.2015 №08/230-1867 до проекту
рішення «Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 23.07.2004
№ 63-6-00143, укладеного на підставі пункту 34 рішення Київської міської

ради від 27.11.2003 №236/1111 «Про надання і вилучення земельних ділянок
та припинення права користування землею» (ПР-6858 від 17.04.2015,
кадастрова справа МА-20901) - матеріали додаються.
18.17. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 12.08.2015 №08/230-1868 до проекту
рішення «Про відмову у поновленні договору оренди земельної ділянки від
26.07.2004 № 91-6-00298, укладеного між Київською міською радою та
товариством з обмеженою відповідальністю «РЕ-АЛЬВЕ» для будівництва,
експлуатації та обслуговування оздоровчого центру» (ПР-7445 від 24.04.2015,
кадастрова справа № А-20475) - матеріали додаються.
18.18. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 11.08.2015 №08/230-1865 до проекту
рішення «Про надання ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративного
будинку резиденції Посла Сполучених Штатів Америки в Україні на
вул. Покровській, 5 у Подільському районі м. Києва» (ПР-7704 від 16.07.2015,
кадастрова справа №А-21249) - матеріали додаються.
18.19. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 12.08.2015 №08/230-1874 до проекту
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,
кадастрова справа М А-21350) - матеріали додаються.
19. Різне (розгляд листів, розгляд та затвердження протоколів засідань робочих
груп):
19.1.
Розгляд листа начальника Головного управління Держгеокадастру у
м. Києві О. М. Цвяха від 11.08.2015 №15-26-7777.32-1781/20-15 (вх. №26519
від 20.08.2015) про створення робочої групи щодо виявлення, аналізу та
впровадження переліку вільних земельних ділянок, які можуть бути надані із
земель комунальної власності тим чи іншим пільговим категоріям населення
для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських
будівель і споруд - матеріали додаються.
19.2.
Розгляд звернення депутата Київської міської ради В. Михайленка від
31.08.2015 №08/279-064-869 (вх. №08/15001 від 31.08.2015) про створення
робочої групи з питань щодо розв’язання проблем потерпілих від злочинної
діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній «Еліта-Центр» при
будівництві на вул. Маршала Малиновського, 32-36 - матеріали додаються.
19.3.
Розгляд звернення депутата Київської міської ради В. Дворнікова
стосовно розгляду проекту рішення «Про припинення Національному банку
України права користування земельною ділянкою 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» - матеріали додаються,
З урахуванням розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 11,08,2015 № 783 «Про припинення Національному банку України права
користування земельною ділянкою на вул. Академіка Вільямса, 10 у
Голосіївському районі м. Києва».
19.4.
Розгляд листа Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
04.09.2015 №05702-16005 щодо уточнення цільового призначення земельної
ділянки площею 0,2045 га за адресою: просп. Броварський у Деснянському
районі м. Києва, яка передається ПП «ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ» (кадастрова
справа Д-6965) - матеріали додаються.

ПИТАННЯ, ВНЕСЕНІ НА РОЗГЛЯД ДОДАТКОВО
08.09.2015
20. Пропозиція депутата Київської міської ради, голови постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування В. В. Прокопіва заслухати народного депутата України
В. Ф. Сташука щодо необхідності повторного розгляду проекту 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 Солом'янському районі м. Києва» у
зв'язку із нововиявленими обставинами, які можуть вплинути на реалізацію
прав територіальної громади міста Києва в сфері земельних відносин
{кадастрова справи А-20319, ПР-6703 від 06,04,2015).
21. Пропозиція депутата Київської міської ради, голови постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування В. В. Прокопіва щодо розгляду проекту рішення «Про
затвердження Концепції комплексного впорядкування міського простору
міста Києва «Комфортне місто» за поданням Департаменту містобудування
та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) - матеріали додаються,
22. Пропозиція депутата Київської міської ради, члена комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування В. І. Непопа
щодо розгляду проекту рішення «Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 28.02.2013 № 74/9131 «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки житловобудівельному кооперативу «Вчитель-1» на вул. Миколи Василенка, 14-г у
Солом’янському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування

багатоповерхового житлового будинку
та прибудинкової території»
(кадастрова
справа
А-21676,
ПР-7843
від
28.08.2015)
матеріали додаються.
23.. Пропозиція депутата Київської міської ради С. Кутняка щодо розгляду
проекту рішення «Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею
0,9289 га на вул. Глибочицькій, 5 у Шевченківському районі м. Києва,
укладеного між Київською міською радою та Релігійним Управлінням Церкви
Ісуса Христа Святих Останніх Днів в Україні №91-6-00490 від 26.09.2005
року» - матеріали додаються.
24. Пропозиція депутата Київської міської ради, заступника голови постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування В. М. Дворнікова щодо розгляду проекту рішення «Про
надання статусу скверу земельній ділянці орієнтовною площею 1,30 га
(земельна ділянка комунальної власності територіальної громади міста Києва)
на вул. І. Крамського, 10 у Святошинському районі м. Києва» за поданням
міського голови В. Кличка (доручення заступника міського голови - секретаря
Київської міської ради від 08.09.2015 № 08/231-2188/ПР) - матеріали додаються.
25. Пропозиція депутата Київської міської ради, голови постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування В. В. Прокопіва щодо розгляду проекту рішення «Про
продаж земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
«АНТАРЕС КОМПАНІ» для експлуатації та обслуговування магазину-кафе на
вул. Героїв Дніпра, 37-Б в Оболонському районі м. Києва» (кадастрова
справа Є-1290ПР-7910 від 07.09.2015) - матеріали додаються.
26. Пропозиція депутата Київської міської ради, першого заступника голови
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури
та землекористування С. Я. Левади щодо розгляду проекту рішення «Про
поділ земельної ділянки, що перебуває в оренді товариства з обмеженою
відповідальністю «АГРОТОПСЕРВІС» на вулиці Зарічній, 1 у Дарницькому
районі м. Києва та внесення змін до договору оренди земельної ділянки від
24.10.2008 №63-6-00516» (кадастрова справа А-21636, ПР-7907 від
07.09.2015) - матеріали додаються.
27. Пропозиція депутата Київської міської ради, першого заступника голови .
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури
та землекористування С. Я. Левади щодо розгляду проекту рішення «Про
передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма
«Фавор» для експлуатації та обслуговування молочної кухні на вул. Тулузи, 5,
літ. Б у Святошинському районі м. Києві» (кадастрова справа А-21082,
ПР-7521 від 25.05.2015) - матеріали додаються.
28. Пропозиція депутата Київської міської ради, першого заступника голови
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури
та землекористування С. Я. Левади щодо розгляду проекту рішення «Про
передачу громадянці Босенко Маріанні Іванівні у приватну власність

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Сонячній, 10-6 у Шевченкіському
районі м. Києва» (кадастрова справа А-8058, ПР-5921 від 31.10.2014) матеріали додаються.
29. Пропозиція депутата Київської міської ради, першого заступника голови
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури
та землекористування С. Я. Левади щодо розгляду проекту рішення «Про
розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного між Київською
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю за участю
іноземного капіталу «МТН» 07.03.2007 року на підставі рішення Київської
міської ради від 21 грудня 2006 року №465/522, зареєстрованого 30.03.2007
року №12-6-00410» за поданням депутата Київської міської ради, першого
заступника голови постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування С. Левади
матеріали додаються.
30. Пропозиція депутата Київської міської ради, члена постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
В. О. Михайленка щодо розгляду проекту рішення «Про передачу земельної
ділянки
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАЇНСЬКА АРХІТЕКТУРНА
СПІЛКА» для експлуатації та
обслуговування торговельно-офісного комплексу на просп. Леся Курбаса, 19 у
Святошинському районі м. Києва» (кадастрова справа Д-4691, ПР-7912 від
08.09.2015) - матеріали додаються.
31. Пропозиція депутата Київської міської ради, члена постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
І. Баленка щодо розгляду проекту рішення «Про поновлення ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕМЗА ГРУП» договору оренди
земельних ділянок для експлуатації та обслуговування адміністративного
будинку (готельного комплексу) (літера «А») на вул. Петра Сагайдачного, 21
у Подільському районі м. Києва» (кадастрова справа А-19932, ПР-7862 від
01.09.2015) - матеріали додаються.
32. Пропозиція депутата Київської міської ради, заступника голови постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування П. С. Шилюка щодо розгляду проекту рішення «Про
передачу приватному підприємству «Будінвестмонтаж» земельної ділянки для
будівництва житлових будинків на вул. Петра Дегтяренка, 22 в Оболонському
районі м. Києва» (кадастрова справа Д-5304, ПР-7908 від 07.09.2015) матеріали додаються.
33. Пропозиція депутата Київської міської ради Ю. Лещенка щодо розгляду
проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці біля будинків
№30-32-А на вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі м. Києва» за
поданням депутата Київської міської ради Ю. Лещенка — матеріали
додаються.

34. Пропозиція директора Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
О. Г. Поліщука щодо розгляду проекту ршення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «Фірма «БМТ-Сервіс» договору оренди
земельної ділянки для розміщення, експлуатації та обслуговування тимчасової
відкритої автостоянки на просп. Московському, 23-а в Оболонському районі
м. Києва» (кадастрова справа А-21810, ПР-7814 від 18.08.2015) - матеріали
додаються.
35. Пропозиція директора Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
О. Г. Поліщука щодо розгляду проекту рішення «Про передачу приватному
акціонерному товариству «НЕО ВІТА» земельної ділянки для будівництва
житлово-офісного торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського, соціального та торговельного призначення, з
підземним та наземним паркінгами на просп. Возз'єднання, 19 у
Дніпровському районі м. Києва» (кадастрова справа Д-7222, ПР-7913 від
08.09.2015) - матеріали додаються.
36. Пропозиція депутата Київської міської ради, члена постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
В. О. Михайленка щодо розгляду проекту рішення «Про надання статусу
скверу земельним ділянкам на вул. Північній між будинками №30 та №36 та
на вул. Прирічній між будинками №1 та №5 в Оболонському районі міста
Києва» - матеріали додаються.
37. Пропозиція депутата Київської міської ради, члена постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
В. О. Михайленка щодо розгляду проекту рішення «Про розв'язання деяких
проблем громадян, постраждалих від діяльності групи інвестиційнобудівельних компаній «Еліта-Центр» - матеріали додаються.
38. Пропозиція депутата Київської міської ради Я. Діденка щодо розгляду проекту
рішення «Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного між
Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
«Український фонд розвитку регіонів» 17.01.2006 року на підставі рішення
Київської міської ради від 19 липня 2005 року №855/3430, зареєстрованого
21.01.2006 року №82-6-00338» -матеріали додаються.
39. Пропозиція депутата Київської міської ради Я. Діденка щодо розгляду проекту
рішення «Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного між
Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
«Інноваційна Будівельна Компанія» 27.12.2006 року на підставі рішення
Київської міської ради від 31 жовтня 2006 року №234/291, зареєстрованого
10.01.2007 року №12-6-00399» - матеріали додаються.
40. Пропозиція депутата Київської міської ради, члена постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
Т. І. Меліхової щодо розгляду листа від 07.09.2015 №08/279/259-231 з

проханням надати доручення проінспектувати прибудинкову територію
будинку №3/1 на вул. Якуба Коласа та дитячого реабілітаційного центру
«Пролісок» на предмет порушень земельного законодавства - матеріали
додаються,

ПИТАННЯ, ВНЕСЕНІ НА РОЗГЛЯД ДОДАТКОВО
15.09.2015
41. Пропозиція депутата Київської міської ради, голови постійної комісії
Київської
міської ради з
питань містобудування, архітектури та
землекористування В. В. Прокопіва щодо розгляду листа гаражнобудівельного кооперативу «ЯМСЬКИЙ» №38 від 11.09.2015 (вх. №08/15703
від 14.09.2015) щодо виправлення технічної помилки, а саме: приведення виду
використання земельної ділянки у відповідність до висновку Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської
міської державної адміністрації) №
10193/0/12-3/19-15 від
05.08.2015 {кадастрова справа А-21896, ПР-7892 від 04.09.2015) —матеріали
додаються,
42. Пропозиція депутата Київської міської ради, секретаря постійної комісії
Київської
міської ради з
питань містобудування, архітектури та
землекористування Д. І. Гордона щодо необхідності повернутися до розгляду
проекту рішення «Про визначення переліку земельних ділянок для
опрацювання можливості продажу їх (або права оренди на них) на земельних
торгах» (ПР-7716 від 17.07.2015, кадастрова справа № Є-1281) у зв'язку із
порушенням прав фактичних землекористувачів на просп. Миколи Бажана у
Дарницькому районі м. Києва - матеріали додаються,
43. Пропозиція депутата Київської міської ради, члена постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
В. О. Михайленка щодо розгляду проекту рішення «Про затвердження
детального плану території в межах Повітрофлотського проспекту, вулиць
Солом’янської, Механізаторів, Кудряшова та залізничних колій у
Солом’янському районі м. Києва» за поданням заступника голови Київської
міської державної адміністрації 77. Рябікіна та директора Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) С. Целовальника, а також щодо
внесення коригувань до запропонованого проекту детального плану територіїматеріали додаються,
44. Пропозиція депутата Київської міської ради, голови постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування В. В. Прокопіва щодо розгляду проекту рішення «Про
приватизацію земельної ділянки громадянину Слісаренку Володимиру
Миколайовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Рилєєва, 7-а у Подільському районі

м. Києва» (кадастрова справа ПА-7095, ПР-7472 від 12.05.2015) матеріали додаються.
45. Пропозиція депутата Київської міської ради, голови постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування В. В. Прокопіва щодо розгляду правового висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
15.09.2015 №08/230-2101 до проекту рішення «Про припинення договору
оренди земельних ділянок від 30.03.2007 №91-6-00644 (зі змінами)» за
поданням Київського міського голови В. Кличка та керівника апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) В. Бондаренка» - матеріали додаються.
46. Пропозиція заступника директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Ю. А. Мосійчука щодо розгляду правового висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
15.09.2015 №08/230-2102 до проекту рішення «Про передачу земельної
ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«БУДЖИТЛОСТАНДАРТ» для забудови земельної ділянки у складі
будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-адміністративного
комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського і
торговельного призначення та наземним і підземними паркінгами на
вул. Івана Кудрі, 9/15 у Печерському районі м. Києва» (кадастрова справа Д6899, ПР-5676 від 01.09.2014) - матеріали додаються.
47. Пропозиція депутата Київської міської ради, першого заступника голови
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури
та землекористування С. Я. Левади щодо розгляду листа Департаменту
будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.09.2015 №056/9324206 (вх. №08/15401 від 08.09.2015) про необхідність розгляду та погодження
на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування проекту Положення про Департамент з
питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) - матеріали додаються.
48. Пропозиція депутата Київської міської ради, члена постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
В. О. Михайленка щодо розгляду проекту рішення «Про поновлення
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«Торговий
комплекс
«Борщагівський» договору оренди земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування торговельного комплексу на бульв. Івана
Лепсе, 18 у Солом’янському районі м. Києва та внесення змін до нього»
(кадастрова
справа
А-21857,
ПР-7909
від
07.09.2015)
матеріали додаються.

49. Пропозиція депутата Київської міської ради, заступника голови постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування П. С. Шилюка щодо повернення до розгляду проекту
рішення «Про передачу приватному підприємству «Будінвестмонтаж»
земельної
ділянки
для
будівництва
житлових
будинків
на
вул. Петра Дегтяренка, 22 в Оболонському районі м. Києва» (кадастрова
справа Д-5304, ПР-7908 від 07.09.2015) у зв'язку із надходженням листа
1111 «Будінвестмонтаж» вх. №08/15447 від 09.09.2015 з пропозицією викласти
цільове призначення земельної ділянки у такій редакції: «для завершення
будівництва житлових будинків».
50. Інформація депутата Київської міської ради, заступника голови постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування П. С. Шилюка щодо не врегульованості питання про
переведення житлових приміщень у нежитлові у місті Києві.
51. Пропозиція депутата Київської міської ради, члена постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування Т. І. Меліхової щодо
розгляду проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці на
вулиці Градинській 1/57 у Деснянському районі м. Києва» - матеріали
додаються.
52. Пропозиція депутата Київської міської ради, заступника голови постійної
комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування
В. М. Дворнікова щодо розгляду проекту рішення «Про надання статусу
скверу Анастасії Ярославни земельній ділянці по вул. Тропініна, 3/5 у
Шевченківському районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської
ради О. О. Єскіної - матеріали додаються.
53. Пропозиція депутата Київської міської ради, першого заступника голови
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури
та землекористування С. Я. Левади щодо розгляду проекту рішення «Про
передачу
земельної
ділянки
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРДАРІКА» для експлуатації та обслуговування
обєктів транспортної інфраструктури (підїзду та виїзду) на вул. Зодчих, 5-6 у
Святошинському районі м. Києва» (кадастрова справа Д-7053, ПР-7914 від
09.09.2015) -матеріали додаються.
54. Пропозиція депутата Київської міської ради, голови постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування В. В. Прокопіва щодо розгляду проекту рішення «Про
поновлення Посольству Швейцарської Конфедерації в Україні договору
оренди земельної ділянки для облаштування підїзду до будинку та гостьової
автостоянки на вул. Козятинській, 12 у Печерському районі м. Києва»
(кадастрова справа А-19735 ПР-7924 від 14.09.2015) — матеріали
додаються.
55. Пропозиція заступника начальника служби містобудівного кадастру
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) В.П. Марченка щодо
розгляду проекту рішення «Про затвердження детального плану території
вздовж вулиці Академіка Заболотного» - матеріали додаються.

1. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про припинення договору оренди
земельних ділянок від 30.03.2007 №91-6-00644 (зі змінами)»
за поданням Київського м іського голови В . Кличка та керівника
апарат у виконавчого органу К иївської м іської р а д и (Київської
м іськ ої
держ авної
адміністрації)
В.
Бондаренка

матеріали додаються.
Проект рішення погоджено постійною комісією Київської
міської ради з питань екологічної політики.
(проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього на 35-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про припинення договору оренди
земельних ділянок від 30.03.2007 №91-6-00644 (зі змінами)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Найдьонов О.В., Янченко Г.І., Турець В.В. участі в голосуванні не
брали.

2. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці на просп. 40-річчя Жовтня, 5-15 у
Голосіївському районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської ради В. Прокопіва - матеріали додаються.
Проект рішення погоджено постійною комісією Київської
міської ради з питань екологічної політики.
(проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього на 6-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці на просп. 40-річчя Жовтня, 5-15 у Голосіївському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Лапшов О.В.у Турець В.В. участі в
голосуванні не брали.
3. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення «Про затвердження детального плану

території реструктуризації промрайону «Борщагівський-1» в
межах просп. Леся Курбаса, вулиць Героїв Космосу,
Жмеринської, залізниці у Святошинському районі м. Києва» за
поданням заступника голови Київської міської державної
адміністрації 77. Рябікіна та директора Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
С. Целовальника - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
02.09.2015 №08/231-2158/ПР, лист керівника апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 21.08.2015
№009-673, проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього - на
4-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Македон В. М., Швець С. П., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Повернути проект рішення «Про затвердження детального
плану території реструктуризації промрайону «Борщагівський-1» в межах
просп. Леся Курбаса, вулиць Героїв Космосу, Жмеринської, залізниці у
Святошинському районі м. Києва» до Департамену містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) на доопрацювання, зокрема для врахування
громадських інтересів у встановленому чинним законодавством порядку.
2.
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
забезпечити проведення громадських слухань щодо детального плану
території реструктуризації промрайону «Борщагівський-1» в межах
просп. Леся Курбаса, вулиць Героїв Космосу, Жмеринської, залізниці у
Святошинському районі м. Києва протягом одного місяця.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Гордон Д.І., Найдьонов О.В., Турець В.В. участі в голосуванні не
брали.

4. СЛУХАЛИ:

Ознайомлення з матеріалами проекту рішення «Про
затвердження детального плану території в межах
Повітрофлотського
проспекту,
вулиць
Солом’янської,
Механізаторів, Кудряшова та залізничних колій у
Солом’янському районі м. Києва» за поданням заступника
голови Київської міської державної адміністрації 77. Рябікіна
та
директора Департаменту
містобудування
та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) С. Целовальника матеріали додаються.
(матеріали детального плану території та додатки до нього на 26-ти арк.)

УХВАЛИЛИ: 1. Взяти до відома інформацію щодо проекту детального плану
території в межах Повітрофлотського проспекту, вулиць Солом’янської,
Механізаторів, Кудряшова та залізничних колій у Солом’янському районі
м. Києва до проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження
детального плану території в межах Повітрофлотського проспекту, вулиць
Солом’янської, Механізаторів, Кудряшова та залізничних колій у
Солом’янському районі м. Києва».
2. Розглянути проект рішення по суті при його надходженні до
Київської міськоїради у встановленому порядку.
3. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
забезпечити доповідь розробників детального плану території на засіданні
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Гордоп Д.І.у Найдьонов О.В., Турець В.В. участі в голосуванні
не брали.
5. СЛУХАЛИ:

Ознайомлення з матеріалами проекту рішення «Про
затвердження детального плану території реконструкції
промрайону «Подільсько-Куренівський» в межах вулиць
Семена Скляренка, Куренівської, пров. Куренівського та
просп. Московського в Оболонському районі м. Києва» за
поданням заступника голови Київської міської державної
адміністрації П. Рябікіна та директора Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
С. Целовальника - матеріали додаються.
(матеріали детального плану території та додатки до нього - на 9-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Розглянути по суті проект рішення «Про затвердження
детального плану території реконструкції промрайону «ПодільськоКуренівський» в межах вулиць Семена Скляренка, Куренівської,
пров. Куренівського та просп. Московського в Оболонському районі
м. Києва», оскільки до постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування проект рішення надійшов
підготовлений відповідно до Регламенту Київської міської ради,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 №351/351.
2.
Підтримати проект рішення «Про затвердження детального плану
території реконструкції промрайону «Подільсько-Куренівський» в межах

вулиць Семена Скляренка, Куренівської, пров. Куренівського та
просп. Московського в Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає,
«утрималось» - 4 (Закревська Л.О., Кустова В.В., Семененко О.А., Янченко Г.І.).

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Микитась М.В.,
Непоп В.І., Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

6. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про надання статусу
скверу земельній ділянці площею близько 0,40 га, розміщеній
на вулиці Лятошинського, 26-6 у Голосіївському районі
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради
Калініченка О.В. - матеріали додаються.
Виноситься на повторний розгляд з урахуванням:
- висновку постійної комісії Київської міської ради з
питань бюджету та соціально-економічного розвитку
від 10.07.2015 №>08/280-1299;
- правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 07.08.2015
№°08/230-1825 до вищезазначеного проекту рішення.
(витяг з протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
бюджету та соціально-економічного розвитку від 10.07.2015 №08/280-1299, правовий
висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
07.08.2015 №08/230-1825, проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до
нього на 12-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати правки до проекту рішення «Про надання статусу
скверу земельній ділянці площею близько 0,40 га, розміщеній на вулиці
Лятошинського, 26-6 у Голосіївському районі м. Києва», викладені у витязі з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
бюджету та соціально-економічного розвитку від 10.07.2015 №08/280-1299.
2. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 07.08.2015
№08/230-1825 до проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній
ділянці площею близько 0,40 га, розміщеній на вулиці Лятошинського, 26-6 у
Голосіївському районі м. Києва».
3. Суб'єкту подання доопрацювати вищезазначений проект рішення з
урахуванням правок і зауважень та винести його на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Микитась М.В.,
Баленко І.М.у Харченко О.В., Турець В.В. участі в голосуванні не
брали.

7. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про відміну рішення Київської
міської ради від 05.04.2012 №431/7768 «Про продаж земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ОлімпЛТД» для реконструкції, експлуатації та обслуговування
закладу громадського харчування на вул. Хрещатик, 23 у
Печерському районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської ради Я. Діденка - матеріали додаються.
(проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього на 12-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Діденко Я.,
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про відміну рішення
Київської міської ради від 05.04.2012 №431/7768 «Про продаж земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Олімп-ЛТД» для
реконструкції, експлуатації та обслуговування закладу громадського
харчування на вул. Хрещатик, 23 у Печерському районі м. Києва».
2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно діючої
робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального плану міста
Києва до 2025року.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання відповідного
протоколу засідання вищезазначеної робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Микитась М.В.,
Гордон Д.І., Баленко І.М., Непоп В. І., Семененко О.А.,
Харченко О.В., Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

8. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про визначення переліку
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх
(або права оренди на них) на земельних торгах» (ПР-7716 від
17.07.2015,
кадастрова
справа
№
Є-1281)
матеріали додаються.
(проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього на 5-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Поліщук О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про 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 Київської міської ради Левада С.Я., Шилюк П.С.,
Микитась М.В., Гордон Д.І., Баленко І.М., Непоп В.І.,

Семененко О.А., Харченко О.В., Турець В.В. участі в голосуванні
не брали.

9. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про врегулювання
питань продажу земельних ділянок комунальної власності в
місті Києві» (ПР-6229 від 04.12.2014, кадастрова справа
№ Є-1212) —матеріали додаються.
(лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) вх. №08/14776 від 25.08.2015, проект
рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього на 57-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про врегулювання питань
продажу земельних ділянок комунальної власності в місті Києві» з
урахуванням пропозицій, викладених у листі Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) вх №08/14776 від 25.08.2015, а саме:
1. В пункті 8.3. проекту рішення після слів «виконання робіт із
землеустрою» додати слова «розроблення містобудівної документації»;
2. В проекті рішення виключити пункти 9.1. та 9.2.;
3. Доповнити проект рішення п. 13 наступного змісту: «Власник
земельної ділянки має право змінити цільове призначення або вид
використання земельної ділянки відповідно до законодавства з
урахуванням містобудівної документації та документації із землеустрою».
Відповідно пункти 13,14,15 та 16 проекту рішення вважати пунктами 14,
15,16 та 17;
4. В пункті 20 статті 1 Розділу І Додатку №1 після слів «документації із
землеустрою» додати слова «містобудівної документації»;
5. В пункті 22. статті 1 Розділу І Додатку №1 до зазначеного проекту
рішення виключити абзац №3;
6. В пункті 1 статті 3 Розділу II Додатку №1 до зазначеного проекту
рішення після слів «виконання робіт із землеустрою» додати слова
«розроблення містобудівної документації»;
7. В абзаці №4 пункту 2 статті 4 Розділу II Додатку №1 до зазначеного
проекту рішення після слів «та рішеннями Київської міської ради»
додати слова «та компенсація витрат, понесених Організатором
земельних торгів на роботи із розроблення та виготовлення документації
із землеустрою, містобудівної документації, експертної грошової оцінки
тощо»;
8. В пункті 3 статті 4 Розділу II Додатку №1 до зазначеного проекту
рішення слова «Розмір стартової ціни складається з експертної грошової
оцінки земельної ділянки та витрат на її підготовку (розробку
документації із землеустрою та виконання експертної грошової оцінки
земельної ділянки тощо)» - виключити;
•
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9. Пункт 6 статті 4 Розділу III Додатку №1 до зазначеного проекту
рішення викласти в наступній редакції: «Одночасно з підготовкою
Організатором проекту рішення Київської міської ради про продаж
земельних ділянок або прав оренди на них на земельних торгах,
виконавець робіт із землеустрою та оцінки земель звертається до
Департаменту містобудування та архітектури з заявою на отримання
містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки»;
10. В пункті 1 статті 5 Розділу III Додатку №1 до зазначеного проекту
рішення слова та цифри «10 робочих днів» замінити на слова ти цифри
«ЗО робочих днів».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Левада С.Я., Шилюк П.С.,
Микитась М.В., Гордон Д.І., Баленко І.М., Непоп В.І.,
Семененко О.А., Харченко О.В., Турець В.В. участі в голосуванні
не брали.

10. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці площею 0,55 га біля будинку № 12 на
вул. Вербицького у Дарницькому районі м. Києва» за
поданням депутата Київської міської радиВ. Павлика матеріали додаються.
(проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І., Найдьонов О.В., Поліщук О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці площею 0,55 га біля будинку № 12 на вул. Вербицького у
Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Микитась М.В.,
Гордон Д.І., Баленко І.М., Непоп В.І., Семененко О.А., Турець В.В.
участі в голосуванні не брали.

11. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення «Про скасування рішення
Київської міської ради від 22 серпня 2007 року №162/1996
«Про питання створення ландшафтного заказника місцевого
значення «Жуків острів» за поданням депутата Київської
міської ради Т. Меліхової - матеріали додаються.
(проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього на 6-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про скасування рішення
Київської міської ради від 22 серпня 2007 року №162/1996 «Про питання
створення ландшафтного заказника місцевого значення «Жуків острів».
2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно діючої
робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального плану міста
Києва до 2025року.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання відповідного
протоколу засідання вищезазначеної робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Микитась М.В.,
Гордон Д.І., Баленко І.М., Непоп В.І., Семененко О.А., Турець В.В.
участі в голосуванні не брали.

12. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельним ділянкам в Оболонському районі міста Києва» за
поданням депутата Київської міської ради В. Михайленка матеріали додаються.
(лист депутата Київської міської ради В. Михайленка від 27.08.2015 №08/279064-355, проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього на
20-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельним ділянкам в Оболонському районі міста Києва» за умови
врахування правок, озвучених суб’єктом подання, а саме: виключення з
проекту рішення підпунктів 1.6,1.11 та пункту 3, відповідно пункти 4, 5, 6
вважати пунктами 3, 4, 5.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Микитась М.В.,
Гордон Д.І., Баленко І.М., Непоп В.І., Семененко О.А., Турець В.В.
участі в голосуванні не брали.

13. Розгляд кадастрових справ:
13.1.
Розгляд кадастрових справ (надання / передача):
13.1.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-4665
Проект
рішення
«Про
передачу
БУДІВЕЛЬНОПРОМИСЛОВІЙ КОМПАНІЇ «ЯГУАР» земельної ділянки
для будівництва виробничої бази з реконструкцією
існуючих будівель на вулиці Промисловій, 4 у
Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-7886 від 04.09.2015)

До постійної комісії надійшов лист від заявника №41 від 07.09.2015
(вх. № 08/15284 від 07.09.2015) з проханням викласти цільове
призначення земельної ділянки у такій редакції: «для експлуатації
та обслуговування виробничої бази».

Земельна ділянка площею 0,7910 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу БУДІВЕЛЬНОПРОМИСЛОВІЙ КОМПАНІЇ «ЯГУАР» земельної ділянки для будівництва
виробничої бази з реконструкцією існуючих будівель на вулиці Промисловій,
4 у Голосіївському районі м. Києва» за умови викладення цільового
призначення земельної ділянки у такій редакції, а саме: «для завершення
будівництва будівель виробничої бази» за пропозицією заявника, оскільки на
земельній ділянці розташовані об’єкти незавершеного будівництва, які
знаходяться у власності заявника, а також за умови надання земельної
ділянки в оренду на 15 років,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Микитась М.В.,
Гордон Д.І., Баленко І.М., Непоп В,І,, Семененко О.А,, Турець В.В.
участі в голосуванні не брали.

13.1.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7128
Проект рішення «Про поділ земельної ділянки, що
перебуває в оренді у товариства з обмеженою
відповідальністю «Козак» на вулиці Ревуцького, 40 у
Дарницькому районі м. Києва, внесення змін до договору
оренди земельної ділянки та передачу громадянці
Сотниковій Тетяні Михайлівні земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування багатофункціональної СТО
і благоустрою зеленої зони на просп. Миколи Бажана, 1-т у
Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-7887 від 04.09.2015)

Земельна ділянка площею 0,1254 га, в межах червоних ліній 0,0361 га, в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поділ земельної ділянки, що
перебуває в оренді у товариства з обмеженою відповідальністю «Козак» на
вулиці Ревуцького, 40 у Дарницькому районі м. Києва, внесення змін до
договору оренди земельної ділянки та передачу громадянці Сотниковій Тетяні
Михайлівні земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
багатофункціональної СТО і благоустрою зеленої зони на просп. Миколи
Бажана, 1-т у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 1 (Янченко Г.І.)

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Микитась М.В.,
Гордон Д.І., Непоп В.І., Семененко О.А., Турець В.В. участі в
голосуванні не брали.

13.1.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7103
Проект рішення «Про
надання дитячо-юнацькій
спортивній школі «Старт» земельної ділянки для
реконструкції та експлуатації стадіону на бульв. Олексія
Давидова, 10-12 у Дніпровському районі м. Києва».
(ПР-7788 від 10.08.2015)

Земельна ділянка площею 1,8549 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дитячо-юнацькій
спортивній школі «Старт» земельної ділянки для реконструкції та експлуатації
стадіону на бульв. Олексія Давидова, 10-12 у Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Микитась М.В.,
Гордон Д.І., Непоп В.І., Семененко О.А., Турець В.В. участі в
голосуванні не брали.

13.1.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7052
Проект
рішення
«Про
передачу ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«УКРПЛАСТИК»
земельних ділянок для експлуатації та обслуговування
будівель і споруд на вул. Марини Раскової, 1 у
Дніпровському районі м. Києва».
(ПР-7827 від 25.08.2015)
До постійної комісії надійшов лист ПАТ «УКРПЛАСТИК» від
26.08.2015 №10/5-2673 (вх. №08/14802 від 26.08.2015) з проханням
щодо передачі земельних ділянок в оренду на 25 років.

Земельні ділянки площами 9,7300 га та 0,2400 га - в оренду на 1 рік.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРПЛАСТИК» земельних ділянок для
експлуатації та обслуговування будівель і споруд на вул. Марини Раскової, 1 у
Дніпровському районі м. Києва», за умови надання земельних ділянок в
оренду на 25 років, враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Микитась М.В.,
Гордон Д.І., Непоп В.І., Семененко О.А., Турець В.В. участі в
голосуванні не брали.

13.1.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7150
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «РКБУД» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування комплексу торговельноофісного та розважального призначення, паркінгу з
озелененням території загального користування на
вул. Будівельників, 40 у Дніпровському районі м. Києва».
(ПР-7825 від 20.08.2015)

Земельна ділянка площею 0,8609 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «РКБУД» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування
комплексу торговельно-офісного
та розважального
призначення, паркінгу з озелененням території загального користування на
вул. Будівельників, 40 у Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Гордон Д.І.,
Непоп В.І., Семененко О.А., Турець В.В. участі в голосуванні не
брали.

13.1.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21871
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «АВТОЕКСПО» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування автопарку на вул. Павла
Усенка, 8 у Дніпровському районі м. Києва».
(ПР-7881 від 04.09.2015)

Земельна ділянка площею 0,6946 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «АВТОЕКСПО» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування автопарку на вул. Павла Усенка, 8 у
Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Гордон Д.І.,
Непоп В.І.у Семененко О.А., Турець В.В. участі в голосуванні не
брали.

13.1.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21872
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю
«Київський
республіканський
АВТОЦЕНТР» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування адміністративно-складських приміщень з
паливно-мастильним пунктом та автостоянкою на
вул. Павла Усенка, 8 у Дніпровському районі м. Києва».
(ПР-7884 від 04.09.2015)

Земельна ділянка площею 0,9003 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «Київський республіканський АВТОЦЕНТР»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративноскладських приміщень з паливно-мастильним пунктом та автостоянкою на
вул. Павла Усенка, 8 у Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Гордон Д.І.,
Непоп ВЛ.УТурець В.В. участі в голосуванні не брали.

13.1.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21869
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «АВТОЕКСПО» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування частини майнового
комплексу та відкритої автостоянки для вантажного
автотранспорту на вул. Павла Усенка, 8 у Дніпровському
районі м. Києва».
(ПР-7875 від 03.09.2015)

Земельна ділянка площею 6,2618 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «АВТОЕКСПО» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування частини майнового комплексу та відкритої
автостоянки для вантажного автотранспорту на вул. Павла Усенка, 8 у
Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Гордон Д.І.,
Непоп В.І., Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

13.1.9. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21870

Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «АВТОЕКСПО» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування автопарку на вул. Павла
Усенка, 8 у Дніпровському районі м. Києва».
(ПР-7877 від 03.09.2015)

Земельна ділянка площею 3,8104 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «АВТОЕКСПО» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування автопарку на вул. Павла Усенка, 8 у
Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В,, Гордон Д.І.,
Непоп В.І., Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

13.1.10. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21741
Проект рішення «Про передачу ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«КОНЦЕРН
ГАЛНАФТОГАЗ» земельної ділянки для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови
(для будівництва та експлуатації автозаправного
комплексу) на просп. Московському (з'їзд на
просп. Героїв Сталінграду) в Оболонському районі
м. Києва».
(ПР-7718 від 17.07.2015)

До постійної комісії надійшов лист ПАТ «КОНЦЕРН
ГАЛНАФТОГАЗ» від 01.09.2015 вх. №08/15014 з
проханням внести зміни до цільового призначення, а саме:
виключити слово «будівництво» .
Земельна ділянка площею 0,3500 га, в т.ч. в межах червоних ліній 0,0187 га та
0,0307 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» земельної
ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської
забудови (для будівництва та експлуатації автозаправного комплексу) на
просп. Московському (з'їзд на просп. Героїв Сталінграду) в Оболонському
районі м. Києва» за умови викладення цільового призначення земельної
ділянки у такій редакції, а саме: «для експлуатації та обслуговування
автозаправного комплексу», враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Гордон Д.І.,
Непоп В.І., Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

13.1.11. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21892
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю
«ІНВЕСТБУД
ГАРАНТ»
для
експлуатації та обслуговування виробничих будівель і
споруд на просп. Московському, 26а в Оболонському
районі м. Києва».
(ПР-7893 від 04.09.2015)

Земельна ділянка площею 3,2185 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ» для експлуатації та
обслуговування виробничих будівель і споруд на просп. Московському, 26а в
Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Гордон Д.І.,
Непоп В.І.у Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

13.1.12. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7162
Проект рішення «Про передачу приватному акціонерному
товариству «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» земельної ділянки
для будівництва житлового будинку з вбудованоприбудованими приміщеннями та підземним паркінгом
на вул. Леоніда Первомайського, 8 у Печерському районі
м. Києва».
(ПР-7793 від 12.08.2015)
До постійної комісії надійшло звернення заявника № 1157 від
07.09.2015 (вх. №08/15325 від 07.09.2015) з проханням змінити
цільове призначення земельної ділянки, а саме: «для завершення
будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими
приміщеннями та підземним паркінгом», оскільки згідно з дозволом
на виконання будівельних робіт на земельній ділянці завершується
будівництво житлового будинку.

Земельна ділянка площею 0,2878 га - в оренду на 3 роки.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу приватному
акціонерному товариству «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» земельної ділянки для
будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями
та підземним паркінгом на вул. Леоніда Первомайського, 8 у Печерському

районі м. Києва» за умови викладення цільового призначення земельної
ділянки у такій редакціїа саме: «для завершення будівництва житлового
будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним
паркінгом», враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Гордон Д.І.,
Непоп В.І., Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

13.1.13. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7151
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової
будівлі на вул. Звіринецькій, 70 у Печерському районі
м. Києва».
(ПР-7880 від 04.09.2015)

Земельна ділянка площею 0,0849 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вул. Звіринецькій,
70 у Печерському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Гордон Д.І.,
Непоп В.І., Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

13.1.14. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7123
Проект рішення «Про надання земельної ділянки
ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОМУ
ЗАКЛАДУ
КУЛЬТУРИ
«КИЇВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ» для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд театру оперети
виробничо-складського
призначення
на
вул. Межигірській, 87 у Подільському районі м. Києва».
(ПР-7782 від 06.08.2015)

Земельна ділянка площею 0,6459 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання земельної ділянки
ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОМУ ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ «КИЇВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ» для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд театру оперети виробничо-складського
призначення на вул. Межигірській, 87 у Подільському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 6 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Гордон Д.І.,
Непоп В.І., Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

13.1.15. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21526
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «ЛІШЯ РІЕЛТІ» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування торговельно-офісного
комплексу з вбудованими приміщеннями для організації
побутового обслуговування населення з підземним
паркінгом на вул. Нижній Вал, 17/8 у Подільському
районі м. Києва».
(ПР-7882 від 04.09.2015)

Земельна ділянка площею 0,1199 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «ЛІНІЯ РІЕЛТІ» земельної ділянки для
експлуатації та
обслуговування торговельно-офісного комплексу з
вбудованими приміщеннями для організації побутового обслуговування
населення з підземним паркінгом на вул. Нижній Вал, 17/8 у Подільському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Левада С.Я., Микитась М.В.,
Гордон Д.І., Непоп В.І., Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

13.1.16. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7145
Проект рішення «Про передачу громадянам Малаховій
Катерині Петрівні та Вінокуру Андрію Анатолійовичу
земельної ділянки для будівництва, обслуговування та
ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної
інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього
господарства (крім об'єктів дорожнього сервісу) на
вул. Газопровідній, 15а у Подільському районі м. Києва».
(ПР-7810 від 18.08.2015)

Земельна ділянка площею 0,10 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, члена постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Т.І. Меліхової, підтримати проект рішення «Про
передачу громадянам Малаховій Катерині Петрівні та Вінокуру Андрію
Анатолійовичу земельної ділянки для будівництва, обслуговування та ремонту

об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів
зв'язку та дорожнього господарства (крім об'єктів дорожнього сервісу) на
вул. Газопровідній, 15а у Подільському районі м. Києва» за умови викладення
цільового призначення земельної ділянки у такій редакції, а саме: «для
улаштування, ремонту та обслуговування об'єктів інженерної,
транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та
дорожнього господарства (крім об'єктів дорожнього сервісу)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Левада С.Я., Микитась М.В.,
Гордон Д.І., Непоп В.І., Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

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

Кадастрова справа Д-7122
Проект рішення «Про внесення змін до договору оренди
та зміну виду використання земельної ділянки товариства
з обмеженою відповідальністю «НІКО ІНВЕСТ» на
просп. Миколи Бажана, 151-6 у Дарницькому районі
м. Києва».
(ПР-7795 від 13.08.2015)

Проектом рішення передбачено: змінити вид використання земельної
ділянки площею 2,2447 га та внести зміни до договору оренди земельної
ділянки від 27.10.2004 №63-6-00174, а саме:
- у пункті 2 слова «для будівництва, експлуатації та обслуговування
торговельно-офісного комплексу» замінити словами «для будівництва,
експлуатації та обслуговування торговельно-офісного та житлово-громадського
комплексу».
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Дворніков В.М.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до договору
оренди та зміну виду використання земельної ділянки товариства з
обмеженою відповідальністю «НІКО ІНВЕСТ» на просп. Миколи Бажана,
151 -б у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М., Семененко О.А.,
Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

13.2.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20907
Проект рішення «Про поновлення договору оренди
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РИНОК-1» для реконструкції
приринкової площі під тимчасову автостоянку з

об'єктами дорожнього сервісу (без права капітальної
забудови) на вул. Електротехнічній, 4а у Деснянському
районі м. Києва (із змінами та доповненнями, внесеними
договором про внесення змін до договору оренди
земельної ділянки від 02.02.2012 №62-6-00584) та
внесення змін до нього».
(ПР-6911 від 17.04.2015)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 28.01.2003 №62-6-00051 площею 0,3928 га в межах
червоних ліній та внести зміни до нього, а саме:
слова «для реконструкції приринкової площі під тимчасову автостоянку»
замінити словами «реконструкції приринкової площі під тимчасову
автостоянку з об’єктами дорожнього сервісу (без права капітальної
забудови)».
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення договору оренди
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РИНОК-1» для реконструкції приринкової площі під тимчасову автостоянку
з об'єктами дорожнього сервісу (без права капітальної забудови) на
вул. Електротехнічній, 4а у Деснянському районі м. Києва (із змінами та
доповненями, внесенними договором про внесення змін до договору оренди
земельної ділянки від 02.02.2012 №62-6-00584) та внесення змін до нього».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Дворніков В.М., Микитась М.В.,
Гордон Д.І., Непоп В.І., Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

13.2.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21841
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «Київське будівельне
підприємство №3» договору оренди земельної ділянки
для будівництва житлового будинку з об'єктами
соціально-побутового
призначення
та
підземним
паркінгом на вул. Лятошинського, 4 у Голосіївському
районі м. Києва».
(ПР-7815 від 18.08.2015)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 21.04.2008 №79-6-00619 площею 0,4410 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд кадастрової справи А-21841.
2.
Направити представлені матеріали на розгляд постійно діючої
робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального плану міста
Києва до 2025року.

3.
Повернутись до розгляду цього питання після надання відповідного
протоколу засідання вищезазначеної робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Дворніков В.М., Микитась М.В.,
Гордон Д.І.у Непоп В.І.у Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

13.2.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21856
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою
відповідальністю
«КП
«УКРБУДШЛЯХМАШСЕРВІС»
договору
оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
адміністративної будівлі на вул. Тарасівській, 15 у
Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-7871 від 03.09.2015)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 06.07.2004 №79-6-00205 площею 0,0050 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «КП
«УКРБУДШЛЯХМАШСЕРВІС» договір оренди земельної ділянки від
06.07.2004 №79-6-00205 для експлуатації та обслуговування адміністративної
будівлі на вул. Тарасівській, 15 у Голосіївському районі м. Києва.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
06.07.2004 №79-6-00205 на 5 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Дворніков В.М.у Микитась М.В.у
Гордон Д.І.у Непоп В.І.у Турець В .В . участі в голосуванні не брали.

13.2.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20749
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «СТОЛИЧНИЙ БЕРЕГ»
договору оренди земельної ділянки для облаштування
території, прилеглої до ст. метро «Лівобережна»,
будівництва, експлуатації та обслуговування паркінгу та
торговельно-розважального
центру
з
закладами
громадського харчування на вул. Марини Раскової, 2-6 у
Дніпровському районі м. Києва».

(ПР-7697 від 16.07.2015)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 04.08.2008 №66-6-00484 площею 0,0522 га та внести
зміни до нього,
а саме:
- слова вул. Марини Раскової, біля ст. метро «Лівобережна» замінити словами
«вул. Марини Раскової, 2-6»;
- цільове призначення земельної ділянки викласти у такій редакції: «для
облаштування території, прилеглої до ст. метро «Лівобережна», експлуатації
та обслуговування паркінгу та торговельно-розважального центру з закладами
громадського харчування».
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «СТОЛИЧНИЙ БЕРЕГ» договору оренди
земельної ділянки для облаштування території, прилеглої до ст. метро
«Лівобережна», будівництва, експлуатації та обслуговування паркінгу та
торговельно-розважального центру з закладами громадського харчування на
вул. Марини Раскової, 2-6 у Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Дворніков В.М., Микитась М.В.,
Гордон Д.І., Непоп В.І., Харченко О.В., Турець В.В. участі в
голосуванні не брали.

13.2.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21593
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою
відповідальністю
«Солідарність-Плюс»
договору оренди земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування комплексу переставних
тимчасових торговельних модульних блоків на перетині
проспектів
Оболонського
та
Московського
в
Оболонському районі м. Києва».
(ПР-7838 від 28.08.2015)

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 18.04.2005 №78-6-00272 (із змінами і доповненнями,
внесеними договором від 09.11.2010 №78-6-00652) площею 0,1157 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Янченко Г.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю
«Солідарність-Плюс» договір оренди земельної ділянки від 18.04.2005 №78-600272 для будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу
переставних тимчасових торговельних модульних блоків на перетині
проспектів Оболонського та Московського в Оболонському районі м. Києва.

2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
18.04,2005 №78-6-00272 на 10 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - немає,
«утрималось» - 3 (Лапшов О.В., Семененко О.А., Янченко Г.І.).

Депутати Київської міської ради Дворніков В.М., Микитась М.В.,
Гордон Д.І., Непоп В.І., Харченко О.В., Турець В.В. участі в
голосуванні не брали.

13.2.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21733
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «Янтра» договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування
офісно-торговельно-розважального
комплексу з підземним паркінгом на вул. Мічуріна, 56 у
Печерському районі м. Києва».
(ПР-7831 від 26.08.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
надійшов лист ТОВ «Янтра» від 31.08.2015 №331/08-15-1
(вх. №08/15038 від 01.08.2015) щодо поновлення договору
оренди на 15 років.
Проектом рішення передбачено: поновити на 3 роки договір оренди
земельної ділянки від 13.04.2012 №82-6-00653, площею 0,3325 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «Янтра»
договір оренди земельної ділянки від від 13.04.2012 №82-6-00653 для
будівництва,
експлуатації
та
обслуговування
офісно-торговельнорозважального комплексу з підземним паркінгом на вул. Мічуріна, 56 у
Печерському районі м. Києва.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
13.04.2012 ЛЇ82-6-00653 на той самий строк, що передбачений договором
оренди, а саме: на 3 роки, а також приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у

власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03,2015 М І95/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 1 (Янченко Г.І.).

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Непоп
Харченко О.В., Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

13.2.8. СЛУХАЛИ:

В.І.,

КадастровасправаА-21742
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «ФЕЛІКСІЯ» договору
оренди земельної ділянки для будівництва бізнес-центру з
паркінгом на вул. Кожум’яцькій у Подільському районі
м. Києва».
(ПР-7883 від 04.09.2015)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди земельної
ділянки від 23.08.2005 №85-6-00219 площею 0,0715 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю
«ФЕЛІКСІЯ» договір оренди земельної ділянки від 23.08.2005 №85-6-00219
для будівництва бізнес-центру з паркінгом на вул. Кожум’яцькій у
Подільському районі м. Києва.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
23.08.2005 М85-6-00219 на 5 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 М І95/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Непоп
Харченко О.В., Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

13.2.9. СЛУХАЛИ:

В.І.,

Кадастрова справа А-21559
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «Фаворит-Поліс» договору
оренди земельних ділянок для будівництва, експлуатації
та обслуговування ринку продовольчих та промислових
товарів на вул. Зодчих, 44 у Святошинському районі
м. Києва».
(ПР-7690 від 16.07.2015)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договори оренди
земельних ділянок:

- від 09.08.2005 №75-6-00217 (з урахуванням договору про поновлення та
внесення змін і доповнень до договору оренди земельної ділянки від
06.03.2012 №75-6-00537) площею 0,0392 га;
- від 09.08.2005 № 75-6-00218 (з урахуванням договору про поновлення та
внесення змін і доповнень до договору оренди земельної ділянки від
06.03.2012 №75-6-00538) площею 0,0087 га;
- від 08.08.2005 № 75-6-00216 (з урахуванням договору про поновлення та
внесення змін і доповнень до договору оренди земельної ділянки від
06.03.2012 №75-6-00540) площею 0,0128 га;
- від 08.08.2005 №75-6-00215 (з урахуванням договору про поновлення та
внесення змін і доповнень до договору оренди земельної ділянки від
06.03.2012 №75-6-00539) площею 0,0281 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «ФаворитПоліс» договори оренди земельних ділянок:
- від 09.08.2005 №75-6-00217 (з урахуванням договору про поновлення та
внесення змін і доповнень до договору оренди земельної ділянки від
06.03.2012 №75-6-00537);
- від 09.08.2005 № 75-6-00218 (з урахуванням договору про поновлення та
внесення змін і доповнень до договору оренди земельної ділянки від
06.03.2012 №75-6-00538);
- від 08.08.2005 № 75-6-00216 (з урахуванням договору про поновлення та
внесення змін і доповнень до договору оренди земельної ділянки від
06.03.2012 №75-6-00540);
- від 08.08.2005 №75-6-00215 (з урахуванням договору про поновлення та
внесення змін і доповнень до договору оренди земельної ділянки від
06.03.2012 №75-6-00539)
для будівництва, експлуатації та обслуговування ринку продовольчих та
промислових товарів на вул. Зодчих, 44 у Святошинському районі м. Києва.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткові угоди щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок:
від 09,08.2005 №75-6-00217 (з урахуванням договору про поновлення та
внесення змін і доповнень до договору оренди земельної ділянки від
06.03.2012 №75-6-00537) на 5 років ;
від 09.08.2005 № 75-6-00218 (з урахуванням договору про поновлення та
внесення змін і доповнень до договору оренди земельної ділянки від
06.03.2012 №75-6-00538) на 5років ;
від 08.08.2005 №2 75-6-00216 (з урахуванням договору про поновлення та
внесення змін і доповнень до договору оренди земельної ділянки від
06.03.2012 №75-6-00540) на 5 років ;

від 08.08.2005 №75-6-00215 (з урахуванням договору про поновлення та
внесення змін і доповнень до договору оренди земельної ділянки від
06.03.2012 №75-6-00539) на 5років
та приведення умов договорів у відповідність до законодавства у порядку,
передбаченому статтями 34 та 35 Порядку передачі (надання) земельних
ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в
місті Києві, у редакції згідно з рішенням Київської міської ради від
04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Непоп
Харченко О.В., Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

В.І.,

13.2.10. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21705
Проект рішення «Про внесення змін до договору оренди
земельної ділянки на вул. Академіка Туполєва, 23 у
Святошинському районі м. Києва від 30.03.2007 №75-600343 (із змінами, внесеними договором про поновлення
договору оренди земельної ділянки від 31.03.2015
№1031), укладеного між Київською міською радою та
ПРИВАТНИМ
АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ
«КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ».
(ПР-7710 від 16.10.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
надійшов лист заявника від 01.09.2015 вх. №08/15024 з
проханням доповнити проект рішення пунктом щодо
зміни виду використання земельної ділянки.
Проектом рішення передбачено: внести зміни до договору оренди земельної
ділянки від 30.03.2007 №75-6-00343 (із змінами, внесеними договором про
поновлення договору оренди земельної ділянки від 31.03.2015 №1031) площею
1,9186 га, а саме:
- слова «для експлуатації та обслуговування будівель і споруд
автотранспортного підприємства» замінити словами «для реконструкції,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд автотранспортного
підприємства» у відповідних відмінках.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Янченко Г.І.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи звернення заявника, підтримати проект рішення
«Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки на вул. Академіка
Туполєва, 23 у Святошинському районі м. Києва від 30.03.2007 №75-6-00343
(із змінами, внесеними договором про поновлення договору оренди земельної
ділянки від 31.03.2015 №1031) укладеного між Київською міською радою та
ПРИВАТНИМ
АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ
«КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» за умови доповнення преамбули проекту

рішення посиланням на ст, 83 Земельного кодексу України, Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розмежування земель державної та комунальної власності» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), а також, доповнити
проект рішення пунктом 1 такого змісту:
«1. Змінити вид використання земельної ділянки площею 1,9186 га
(кадастровий номер 8000000000:75:384:0037) на вул. Академіка Туполєва,
23 у Святошинському районі м. Києва, право на яку посвідчено
договором оренди земельної ділянки від 30.03.2007 №75-6-00343 (із
змінами, внесеними договором про поновлення договору оренди
земельної ділянки від 31.03.2015 №1031) та дозволити її використання для
•••
•••
^
^ •
•
реконструкції, експлуатації та обслуговування будівель і споруд
автотранспортного підприємства (справа А-21705)».
Пункти 1, 2, 3, 4 проекту рішення відповідно вважати пунктами 2, 3, 4, 5.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Непоп
Харченко О.В,, Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

В.І.,

13.2.11. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-13344
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «БЕРІЗКА-2000» договору
оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування
торговельного
павільйону
у
пров. Політехнічному, 8 у Солом'янському районі
м. Києва».
(ПР-7677 від 15.07.2015)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 31.12.2003 №72-6-00132 площею 0,0105 га в межах
червоних ліній.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству
з обмеженою відповідальністю «БЕРІЗКА-2000» договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування торговельного павільйону у
пров. Політехнічному, 8 у Солом'янському районі м. Києва» на наступне
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Непоп
Харченко О.В., Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

13.2.12. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-9944

В.І.,

Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «БЕРІЗКА-2000» договору
оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування торговельного павільйону на вул. Героїв
Севастополя, 50 у Солом'янському районі м. Києва».
(ПР-7678 від 15.07.2015)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 03.10.2002 №72-6-00064 площею 0,0034 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству
з обмеженою відповідальністю «БЕРІЗКА-2000» договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування торговельного павільйону на
вул. Героїв Севастополя, 50 у Солом'янському районі м. Києва» на наступне
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Непоп
Харченко О.В., Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

В.І.,

13.3. Розгляд кадастрових справ (надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та проведення експертної
грошової оцінки/продаж):
13.3.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1285
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та на проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «БЕРКОМ» для реконструкції та
експлуатації
нежитлових
приміщень
на
вул. Серафимовича, 6 у Дніпровському районі м. Києва».
(ПР-7738 від 22.07.2015)

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,04 га для реконструкції та
експлуатації нежитлових приміщень на вул. Серафимовича, 6 у
Дніпровському районі м. Києва, що підлягає продажу товариству з обмеженою
відповідальністю «БЕРКОМ».
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки товариству з
обмеженою відповідальністю «БЕРКОМ» для реконструкції та експлуатації

нежитлових приміщень на вул. Серафимовича, 6 у Дніпровському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М., Семененко О.А.,
Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

13.3.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1021
Розгляд проекту рішення «Про продаж земельних ділянок
фізичній особі - підприємцю Чабаку Геннадію
Григоровичу для експлуатації та обслуговування
торговельного комплексу на вул. Попудренка, 7-а, 7-в, 7-г,
7-д, 9, 9-а (літери «А», «Б») у Дніпровському районі
м. Києва».
(ПР-7841 від 28.08.2015)

Проектом рішення передбачено: продаж земельних ділянок загальною площею
1,1017 га, з них площі 0,3694 га, 0,4484 га, 0,0039 га, 0,0594 га, 0,2164 га, 0,0042 га
для експлуатації та обслуговування торговельного комплексу
Внести зміни до рішення Київської міської ради від 27.11.2009 №768/2837
«Про передачу фізичній особі - підприємцю Чабаку Геннадію Григоровичу
земельних ділянок для реконструкції, експлуатації та обслуговування
торговельного комплексу на вул. Попудренка, 7-а, 7-в, 7-г, 7-д, 9, 9-а (літери «А»,
«Б») у Дніпровському районі м. Києва», а саме:
- доповнити пунктом 2. такого змісту:
«Внести зміни до «Програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року
та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста»,
затвердженої рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 №806/3381, в
частині виключення з переліку озеленених територій загального користування
м. Києва, що відповідають типологічним ознакам та планувальним вимогам
(Таблиця 2, пункт 5), земельні ділянки загальною площею 1,082 га на
вул. Попудренка, 7-а, 7-в, 7-г, 7-д, 9, 9-а (літери «А», «Б») у Дніпровському
районі м. Києва».
- пункти 2, 3, 4, 5, 6, 7 та підпункти 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6. враховувати
відповідно пунктами 3, 4, 5, 6, 7, 8 та підпунктами 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.
Експертна грошова оцінка станом на 27.07.2015 становить: 23 973 486,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Дюжев С.А., Харченко О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продаж земельних ділянок
фізичній особі - підприємцю Чабаку Геннадію Григоровичу для експлуатації
та обслуговування торговельного комплексу на вул. Попудренка, 7-а, 7-в, 7-г,
7-д, 9, 9-а (літери «А», «Б») у Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -16, «проти» - немає, «утрималось» - 1 (Лапшов О.В.)

Депутати Київської міської ради Баленко І.М., Семененко О.А.,
Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

13.3.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1282
Розгляд проекту рішення «Про продаж земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «ЕФ АЙ ЕМ
ОФІС ЦЕНТР-2» для будівництва офісного центру на
вул. Лінійній, 17 (літ. Е) у Солом'янському районі
м. Києва».
(ПР-7648 від 07.07.2015)

Експертна грошова оцінка станом на 29,05.2015 становить 6 755 465,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про продаж земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «ЕФ АЙ ЕМ ОФІС ЦЕНТР-2» для
будівництва офісного центру на вул. Лінійній, 17 (літ. Е) у Солом'янському
районі м. Києва».
2.
Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради 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» -17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М., Семененко О.А.,
Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

13.3.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1286
Розгляд проекту рішення «Про продаж земельної ділянки
громадянці Кроль Ірині Семенівні для експлуатації та
обслуговування торговельно-офісного комплексу на
вул. Протасів Яр, 2 у Солом'янському районі м. Києва».
(ПР-7750 від 28.07.2015)

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею
0,0333 га.
Експертна грошова оцінка земельної ділянки станом на 12.06.2015
становить 857 588,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продаж земельної ділянки
громадянці Кроль Ірині Семенівні для експлуатації та обслуговування
торговельно-офісного комплексу на вул. Протасів Яр, 2 у Солом'янському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М., Семененко О.А.,
Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

13.4. Розгляд кадастрових справ (внесення змін та зміна виду використання
земельних ділянок):
13.4.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21895
Проект рішення «Про відмову у зміні виду використання
земельної
ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю «БУДЛЕГІНВЕСТ» для будівництва,
експлуатації та обслуговування багатофункціонального
комплексу на вул. Жилянській, 28 у Голосіївському районі
м. Києва».
(ПР-7889 від 04.09.2015)

Проектом рішення передбачено: відмовити у зміні виду використання
земельної ділянки площею 0,2820 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, голови
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування В.В. Прокопіва зняти з розгляду
кадастрову справу А-21895 та відповідний проект рішення для
додаткового вивчення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київської міської ради Янченко Г.І., Турець В.В. участі в
голосуванні не брала.

13.4.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21842
Проект рішення «Про зміну виду використання земельних
ділянок
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРБАНЕ» для будівництва і
обслуговування багатоквартирного житлового будинку на
вул. Горлівській, 215 -а, 215 -б, 215-в у Дарницькому районі
м. Києва».
(ПР-7826 від 21.08.2015)

Проектом рішення передбачено: змінити вид використання земельних
ділянок, які перебувають у власності заявника, площами 0,0949 га, 0,0916 га,
0,0950 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про зміну виду використання
земельних ділянок ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФЕРБАНЕ» для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового

будинку на вул. Горлівській, 215-а, 215-6, 215-в у Дарницькому районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Меліхова 71/.,
Міщенко О.Г., Непоп В.І., Харченко О.В., Турець В.В. участі в
голосуванні не брали.

13.4.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21815
Проект рішення «Про зміну виду використання та
поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«ДОБРО ЛТД» договору оренди земельної ділянки для
будівництва
громадсько-житлового
комплексу
на
Харківському шосе, 210 у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-7891 від 04.09.2015)

Проектом рішення передбачено: змінити вид використання земельної
ділянки площею 1,5700 га
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Лапшов О.В., Микитась М.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про зміну виду використання та
поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «ДОБРО ЛТД»
договору оренди земельної ділянки для будівництва громадсько-житлового
комплексу на Харківському шосе, 210 у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Семененко О.А., Янченко Г.І.),

Депутати Київської міської ради Гордон Д .І .М е л іх о в а Т.І.,
Міщенко О.Г., Непоп В.І.УХарченко О.В., Турець В.В. участі в
голосуванні не брали.

13.4.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21897
Проект рішення «Про відмову у зміні виду використання
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Підрядне
спеціалізоване
ремонтно-будівельне управління №3 «КИЇВЗЕЛЕНБУД»
для
будівництва
житлового
комплексу
на
вул. Воскресенській, 2-а у Дніпровському районі
м. Києва».
(ПР-7890 від 04.09.2015)

Проектом рішення передбачено: відмовити у зміні виду використання
земельної ділянки площею 1,9506 га.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, голови
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування зняти з розгляду кадастрову справу
А-21897 та відповідний проект рішення для додаткового вивчення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Янченко Г.І., Турець В.В. участі в
голосуванні не брали.

13.4.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21383
Проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 22.01.2015 №36/901 «Про передачу
публічному акціонерному товариству «ОБОЛОНЬ»
земельної ділянки для реконструкції, експлуатації та
обслуговування стадіону на вул. Північній, 26 (літ. А, Б) в
Оболонському районі м. Києва».
(ПР-7807 від 13.08.2015)

Земельна ділянка площею 1,9482 га.
Проектом рішення передбачено: внести зміни до рішення Київської міської
ради від 22.01.2015 №36/901, а саме:
- слова «(літ. А, Б)» виключити.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 22.01.2015 №36/901 «Про передачу публічному
акціонерному товариству «ОБОЛОНЬ» земельної ділянки для реконструкції,
експлуатації та обслуговування стадіону на вул. Північній, 26 (літ. А, Б) в
Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Гордон Д.І.,
Меліхова Т.І., Міщенко О.Г., Непоп В.І., Харченко О.В.,
Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

13.4.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21896
Проект рішення «Про зміну виду використання земельної
ділянки гаражно-будівельному кооперативу «Ямський»
для будівництва, експлуатації та обслуговування
багатофункціонального комплексу з вбудованими в рельєф
гаражами
манежного
та
боксового
типу
на
вул. Старонаводницькій, 2-20 у Печерському районі
м. Києва».
(ПР-7892 від 04.09.2015)

Проектом рішення передбачено: змінити вид використання земельної
ділянки площею 3,0251 га.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про зміну виду використання
земельної ділянки гаражно-будівельному кооперативу «Ямський» для
будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального
комплексу з вбудованими в рельєф гаражами манежного та боксового типу на
вул. Старонаводницькій, 2-20 у Печерському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Лапшов О.В., Семененко О.А.).

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Гордон Д.І.,
Меліхова Т.І., Міщенко О.Г., Непоп В.І., Харченко О.В.,
Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

13.4.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21619
Проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 11.12.2008 №783/783 «Про надання
дитячій поліклініці № 1 Святошинського району м. Києва
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
будівлі поліклініки на вул. Командарма Уборевича, 11 у
Святошинському районі м. Києва».
(ПР-7717 від 17.07.2015)

Проектом рішення передбачено: внести зміни до рішення Київської міської
ради від 11.12.2008 №783/783 в частині назви землекористувача та цільового
призначення земельної ділянки, а саме:
- слова «дитяча поліклініка № 1 Святошинського району м. Києва» замінити
словами «комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної
медико-санітарної допомоги № 1» Святошинського району м. Києва» у
відповідних відмінках;
- слова «будівлі поліклініки» замінити словами «будівлі центру».
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 11.12.2008 №783/783 «Про надання дитячій
поліклініці № 1 Святошинського району м. Києва земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування будівлі поліклініки на вул. Командарма
Уборевича, 11 у Святошинському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Шилюк П.С.,
Гордон Д.І., Меліхова Т.І., Непоп В.І., Харченко О.В., Турець В.В.
участі в голосуванні не брали.

Проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 30.09.2004 №520/1930 «Про надання і
вилучення земельних ділянок та припинення права
користування землею».
(ПР-7828 від 26.08.2015)

Земельна ділянка площею 0,0303 га.
Проектом рішення передбачено:
внести зміни до рішення Київської міської ради від 30.09.2004 №520/1930,
а саме:
- абзац 2 пункту 6 викласти в такій редакції: «Передати приватному
виробничому підприємству «КИЇВСЬКЕ», за умови виконання пункту 6.1
цього рішення, в оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,0303 га
(кадастровий номер 8 000 000 000:72:168:0007) для експлуатації та
обслуговування об’єкту громадського харчування на вул. Колективізації,
2/6 у Солом’янському районі м. Києва із земель комунальної власності
територіальної громади міста Києва».
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 30.09.2004 №520/1930 «Про надання і вилучення
земельних ділянок та припинення права користування землею» за умови
врахування пропозицій, озвучених депутатом Київської міської ради
Микитасем М.В., а саме:
- назву проекту рішення Київської міської ради викласти у такій
редакції, а саме: «Про внесення змін до договору оренди земельної
ділянки укладеного між Київською міською радою та приватним
виробничим підприємством «Київське» від 06.12.2005 №72-6-00332»;
- преамбулу проекту рішення доповнити посиланням на Закон України
«Про оренду землі»;
1 проекту рішення викласти у такій редакції:
«Внести зміни до пункту 3.1 Договору оренди земельної ділянки
укладеного між Київською міською радою та приватним виробничим
підприємством «Київське» від 06.12.2005 №72-6-00332, виклавши його у
такій редакції: «3.1. Договір укладено на 25 (двадцять п’ять) років».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.
*

• о

•••

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Шилюк П.С.,
Гордон Д.І., Меліхова Т.І., Непоп В.І., Харченко О.В., Турець В.В.
участі в голосуванні не брали.

13.4.9. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21880
Проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 16.07.2015 №727/1591 «Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія
«Веста-І» земельної ділянки для будівництва житлового

комплексу з вбудовано-прибудованими офісами та
громадськими приміщеннями на просп. Космонавта
Комарова, 46 у Солом'янському районі м. Києва».
(ПР-7839 від 28.08.2015)

Земельна ділянка площею 0,8832 га надана в оренду на 3 роки.
Проектом рішення передбачено: внести зміни до рішення Київської міської
ради від 16.07.2015 №727/1591, а саме:
- пункт 4 викласти в такій редакції: «Розірвати за згодою сторін договір
оренди земельної ділянки від 21.06.2005 №72-6-00290 з моменту державної
реєстрації договору оренди земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «Веста-І» (лист-згода Патріаршої добродійної фундації
(місійне товариство) Патріарха Володимира Українського Православної
церкви - Київського патріархату від 11.12.2014 №2363)»;
- пункт 4 вважати пунктом 5;
- пункт 5 вважати пунктом 6.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 16.07.2015 №727/1591 «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «Компанія «Веста-І» земельної ділянки для
будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованими офісами та
громадськими приміщеннями на просп. Космонавта Комарова, 46 у
Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Шилюк П.С.,
Гордон Д.І., Меліхова Т.І., Непоп В.І., Харченко О.В., Турець В.В.
участі в голосуванні не брали.

13.5. Розгляд кадастрових справ (поділ земельної ділянки):
13.5.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-20968
Проект рішення «Про поділ земельної ділянки, що
перебуває
в
оренді
товариства
з
обмеженою
відповідальністю «Стиль Бюро» на перетині вул. Героїв
Космосу та просп. Леся Курбаса у Святошинському районі
м. Києва, внесення змін до договору оренди земельної
ділянки та передачу земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«КОНЦЕРН
ГАЛНАФТОГАЗ».
(ПР-7794 від 12.08.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
надійшло звернення від ПАТ «КОНЦЕРНГАЛНАФТОГАЗ»
від 07.09.2015 №08/15328 з проханням виключити із

цільового
призначення
«будівництва».
Проектом рішення передбачено:

земельної

ділянки

слово

погодити поділ земельної ділянки, що перебуває в оренді ТОВ «Стиль Бюро»
на підставі договору оренди земельної ділянки від 15.05.2008 №75-6-00403 (з
урахуванням договору про внесення змін та доповнень до договору оренди
земельної ділянки від 25.01.2012 №75-6-00531), на сформовані в межах
категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення земельні ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування автозаправного комплексу з об’єктами дорожнього сервісу, а
саме:
- ділянку площею 0,2891 га,
- ділянку площею 0,2286 га.
внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 15.05.2008 №75-600403 з урахуванням договору про внесення змін та доповнень до договору
оренди земельної ділянки від 25.01.2012 №75-6-00531), залишивши в оренді
до 15.05.2023 товариства з обмеженою відповідальністю «Стиль Бюро» в
межах категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення земельну ділянку площею 0,2286 га
передати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КОНЦЕРН
ГАЛНАФТОГАЗ» в оренду на 15 років земельну ділянку 0,2891 га для
будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу з
об’єктами дорожнього сервісу із земель комунальної власності територіальної
громади міста Києва у зв’язку з переходом права власності на нерухоме майно
(договір купівлі-продажу автозаправного комплексу від 21.05.2015 №4013)
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поділ земельної ділянки, що
перебуває в оренді товариства з обмеженою відповідальністю «Стиль Бюро»
на перетині вул. Героїв Космосу та просп. Леся Курбаса у Святошинському
районі м. Києва, внесення змін до договору оренди земельної ділянки та
передачу
земельної
ділянки
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» за умови виключення із
цільового призначення земельної ділянки, яка передається в оренду ПАТ
«Концерн Галнафтогаз» слова «будівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В,, Шилюк П.С.,
Гордон Д.І., Непоп В.І., Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

13.6. Розгляд кадастрових справ (затвердження проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок):
13.6.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7143
Розгляд проекту рішення «Про затвердження проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Державному підприємству Міністерства оборони України
«Укроборонпостачальник»
для
експлуатації
та
обслуговування будівель гаража, облаштування та
експлуатації
об’єктів
інженерно-транспортної
інфраструктури на вул. Відпочинку, 9-а у Святошинському
районі м. Києва».
(ПР-7661 від 09.07.2015)

Земельна ділянка площею 1.2189 га.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Янченко Г.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Державному підприємству
Міністерства оборони України «Укроборонпостачальник» для експлуатації та
обслуговування будівель гаража, облаштування та експлуатації об’єктів
інженерно-транспортної інфраструктури на вул. Відпочинку, 9-а у
Святошинському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Шилюк П.С.,
Гордон Д.І., Непоп В.І,у Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

13.6.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-0519
Розгляд проекту рішення «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення Національній академії
внутрішніх справ земельних ділянок для обслуговування та
експлуатації навчальних корпусів та гуртожитку на
вул. Кудряшова, 8-10 у Солом'янському районі м. Києва».
(ПР-7661 від 09.07.2015)

Земельні ділянки загальною площею 1,6240 га (1,4891 га, 0,1349 га)
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення Національній академії внутрішніх справ
земельних ділянок для обслуговування та експлуатації навчальних корпусів та
гуртожитку на вул. Кудряшова, 8-10 у Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» -немає.
Депутати Київської міської ради Прокопів В.В. , Шилюк /7.СІ,
Гордон Д . І.у Непоп В.І.у Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

14. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються.
14.1. Розгляд справ-клопотань (дозволи / юридичні та фізичні особи):

14.1.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23293
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«УКРАЇНСЬКА
АВТОМОБІЛЬНА
КОРПОРАЦІЯ» щодо відведення земельної ділянки
площею 0,05 га в оренду на 15 років для створення
озелененої території загального користування на
вул. Героїв оборони, 4 у Голосіївському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на
розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,05 га в оренду на 15 років для створення озелененої території
загального користування на вул. Героїв оборони, 4 у Голосіївському районі
м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В.> Левада С.Я.,
Шилюк П.С., Гордон Д.І., Непоп В.І., Турець В.В. участі в
голосуванні не брали.

14.1.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24886
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою незалежній помісній церкві (релігійна
громада) євангельських християн «Нове життя» у
Дарницькому районі м. Києва щодо відведення земельної
ділянки площею 0,62 га у постійне користування для
експлуатації та обслуговування будівлі церкви на
вул. Василя Жуковського, 26 у Голосіївському районі
м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Янченко Г.І.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, голови
постійної комісії В. Прокопіва перенести розгляд справи-клопотання
К-24886 на наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Левада С.Я.,
Шилюк П.С.у Гордон Д.І., Непоп В.І., Меліхова Т.І., Турець В.В.
участі в голосуванні не брали.

Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
спільному
українсько-англійському
підприємству «Західна нафтова група» у формі товариства
з обмеженою відповідальністю Державне підприємство
«Державний дорожній науково-дослідний інститут імені
М.П. Шульгіна» щодо відведення земельної ділянки
площею 1,87 га в оренду на 15 років для будівництва та
експлуатації
житлового
комплексу
з
об’єктами
громадського призначення та об’єктами інженернотранспортної інфраструктури на вул.
Академіка
Заболотного, 3 у Голосіївському районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу спільному українсько-англійському
підприємству «Західна нафтова група» у формі товариства з обмеженою
відповідальністю Державне підприємство «Державний дорожній науководослідний інститут імені М.П. Шульгіна» на розроблення документації із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,87 га в оренду на
15 років для будівництва та експлуатації житлового комплексу з об’єктами
громадського
призначення
та
об’єктами
інженерно-транспортної
інфраструктури на вул. Академіка Заболотного, 3 у Голосіївському районі
м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає,
«утрималось» -1 (Семененко О.А.).

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Шилюк П.С.,
Гордон ДЛ.у Непоп В.І., Меліхова Т.І., Турець В.В. участі в
голосуванні не брали.

14.1.4. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-24815
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖЕК» щодо відведення земельної
ділянки площею 0,30 га в оренду на 10 років для
експлуатації та обслуговування житлового будинку на
вул. Жилянській, 30а у Голосіївському районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖЕК» на розроблення документації із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки площею 0,30 га в оренду на 10 років для
експлуатації та обслуговування житлового будинку на вул. Жилянській, 30а у
Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

14.1.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24230
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою твариству з обмеженою відповідальністю
«ТРАНС-ГРУП КШВ» щодо відведення земельної ділянки
площею 0,02 га в оренду на 15 років для реконструкції,
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі
торговельного призначення на вул. Саксаганського, 57-6 у
Голосіївському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд справ и-клопотання К-24230.
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 Київської міської ради Микитась М.В., Шилюк П.С.,
Гордон Д.І., Непоп В.І., Меліхова Т.І., Турець В.В. участі в
голосуванні не брали.

14.1.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24910
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою публічному акціонерному товариству
«Автобаза №1» щодо відведення земельної ділянки
площею 3,25 га в оренду на 15 років для експлуатації та
обслуговування виробничих та службових будівель і
споруд майнового комплексу на вул. Колекторній, 17 у
Дарницькому районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу публічному акціонерному
товариству «Автобаза №1» на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 3,25 га в оренду на 15 років для
експлуатації та обслуговування виробничих та службових будівель і споруд
майнового комплексу на вул. Колекторній, 17 у Дарницькому районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

14.1.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-20763
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою автокооперативу «Княжий затон» щодо
відведення земельної ділянки площею 0,46 га в оренду на
10 років для обслуговування гаражів напівпідземної
автостоянки автокооперативу «Княжий затон» на
вул. Срібнокільській, 16а у Дарницькому районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати надання дозволу автокооперативу «Княжий затон»
на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0,46 га для обслуговування гаражів напівпідземної
автостоянки автокооперативу «Княжий затон» на вул. Срібнокільській, 16а у
Дарницькому районі м. Києва за умови коригування строку оренди, а саме:
надання земельної ділянки в оренду на З роки.
2.
Повернути справу-клопотання К-20763 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) на доопрацювання та підготовки проекту
дозволу на розроблення документації із землеустрою з урахуванням витягу
з протоколу комісії та подальшої передачі на розгляд Київської міської
ради згідно з пунктами 5, 6 статті 6 Порядку передачі (надання)
земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної
власності в місті Києві, у редакції згідно з рішенням Київської міської ради
від 04.03.2015Ж 9 5/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Шилюк П.С.,
Гордон Д.І., Непоп В.І., Міщенко О.Г., Турець В.В. участі в
голосуванні не брали.

14.1.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24995
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
«Трейд-Компани» щодо відведення земельної ділянки
площею 0,30 га в оренду на 10 років для реконструкції та
експлуатації
нежилої
будівлі-складу
на
вул. Магнітогорській, 1а у Деснянському районі м. Києва.

УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу товариству з обмеженою
відповідальністю «Трейд-Компани» на розроблення документації із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,30 га в оренду на
10 років для реконструкції та експлуатації нежилої будівлі-складу на
вул. Магнітогорській, 1а у Деснянському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Шилюк П.С.,
Гордон Д.І., Непоп В.І., Міщенко О.Г., Турець В.В. участі в
голосуванні не брали.

14.1.9. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-24940
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою приватному підприємству «СВ» щодо
відведення земельної ділянки площею 0,32 га в оренду на
15 років для експлуатації та обслуговування станції
технічного обслуговування автомобілів та автомагазину на
вул. Оноре де Бальзака, 36 у Деснянському районі
м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу приватному підприємству «СВ» на
розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,32 га в оренду на 15 років для експлуатації та обслуговування
станції технічного обслуговування автомобілів та автомагазину на вул. Оноре
де Бальзака, 36 у Деснянському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Шилюк П.С.,
Гордон Д.І., Непоп В.І.у Міщенко О.Г., Турець В.В. участі в
голосуванні не брали.

14.1.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25081
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
«Глобал Строй-3» щодо відведення земельної ділянки
площею 2,46 га в оренду на 10 років для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлового комплексу та
дошкільного дитячого закладу на вул. Теодора Драйзера,
40 у Деснянському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І., Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу товариству з обмеженою
відповідальністю «Глобал Строй-3» на розроблення документації із

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,46 га в оренду на
10 років для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового
комплексу та дошкільного дитячого закладу на вул. Теодора Драйзера, 40 у
Деснянському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає,
«утрималось» - 3 (Меліхова Т.І., Семененко О.А., Лапшов О.В.).

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г., Турець В.В. участі в голосуванні не
брали.

14.1.11. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21869
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянину Малиновському Вадиму
Євгеновичу щодо відведення земельної ділянки площею
0,05 га в оренду на 10 років для обслуговування та
експлуатації нежитлового будинку - похоронного бюро на
вул. Петра Запорожця, 26 (літера «М») у Дніпровському
районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянину Малиновському
Вадиму Євгеновичу на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,05 га в оренду на 10 років для
обслуговування та експлуатації нежитлового будинку - похоронного бюро на
вул. Петра Запорожця, 26 (літера «М») у Дніпровському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Непоп В.І.у Міщенко О.Г., Турець В.В. участі в голосуванні не
брали.

14.1.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25022
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
об'єднанню
співвласників
багатоквартирного будинку «Гамарника, 28г» щодо
відведення земельної ділянки площею 0,10 га у власність
для експлуатації та обслуговування багатоквартирного
житлового будинку та прибудинкової території в
Оболонському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд справ и-клопотання К-25022.

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» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г., Турець В.В. участі в голосуванні не
брали.

14.1.13. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25002
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
«Маркет-Сервіс Обухівський» щодо відведення земельної
ділянки площею 0,40 га в оренду на 10 років для
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі
адміністративно-складського
призначення
на
просп. Московському, 156 в Оболонському районі
м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу товариству з обмеженою
відповідальністю «Маркет-Сервіс Обухівський» на розроблення документації
із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,40 га в оренду
на 10 років для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі
адміністративно-складського призначення на просп. Московському, 156 в
Оболонському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Непоп В.І.у Міщенко О.Г., Турець В.В. участі в голосуванні не
брали.

14.1.14. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23563
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою Київській регіональній спілці споживчої
кооперації щодо відведення земельної ділянки площею
0,33 га в оренду на 10 років для експлуатації та
обслуговування адміністративної будівлі на вул. Патріса
Лумумби, 21 (літ. А, А") у Печерському районі м. Києва.

УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу Київській регіональній спілці
споживчої кооперації на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,33 га в оренду на 10 років для
експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі на вул. Патріса
Лумумби, 21 (літ. А, А") у Печерському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г., Турець В.В. участі в голосуванні не
брали.

14.1.15. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25046
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
«Антур трейд» щодо відведення земельної ділянки
площею 0,21 га в оренду на 5 років для реконструкції,
експлуатації та обслуговування адміністративно-офісного
комплексу на вул. Панаса Мирного, 28 у Печерському
районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу товариству з обмеженою
відповідальністю «Антур трейд» на розроблення документації із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки площею 0,21 га в оренду на 5 років для
реконструкції, експлуатації та обслуговування адміністративно-офісного
комплексу на вул. Панаса Мирного, 28 у Печерському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Непоп В.І.у Міщенко О.Г., Турець В.В. участі в голосуванні не
брали.

14.1.16. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25016
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
«Хадар-С» щодо відведення земельної ділянки площею
0,40 га в оренду на 10 років для експлуатації та
обслуговування виробничо-складських приміщень на
вул. Кіквідзе, 17 (літ. Д) у Печерському районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу товариству з обмеженою
відповідальністю «Хадар-С» на розроблення документації із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки площею 0,40 га в оренду на 10 років для

експлуатації та обслуговування виробничо-складських приміщень
вул. Кіквідзе, 17 (літ. Д) у Печерському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

на

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г., Турець В.В. участі в голосуванні не
брали.

14.1.17. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22417
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою фізичній особі - підприємцю Гирдимовій
Тетяні Василівні щодо відведення земельної ділянки
площею 0,02 га в оренду на 5 років для реконструкції
господарчої споруди під магазин з подальшою
експлуатацією на вул. Наталії Ужвій, 4в (літ. Б) у
Подільському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу фізичній особі - підприємцю
Гирдимовій Тетяні Василівні на розроблення документації із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки площею 0,02 га в оренду на 5 років для
реконструкції господарчої споруди під магазин з подальшою експлуатацією на
вул. Наталії Ужвій, 4в (літ. Б) у Подільському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г., Турець В.В. участі в голосуванні не
брали.

14.1.18. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24465
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
«Медичний центр «М.Т.К.» щодо відведення земельної
ділянки площею 0,56 га в оренду на 10 років для
реконструкції та експлуатації складської та офісної
будівель на вул. Народного ополчення, 19 у
Солом'янському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу товариству з обмеженою
відповідальністю «Медичний центр «М.Т.К.» на розроблення документації із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,56 га в оренду на
10 років для реконструкції та експлуатації складської та офісної будівель на
вул. Народного ополчення, 19 у Солом'янському районі м. Києва.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г., Турець В.В. участі в голосуванні не
брали.

14.1.19. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23527
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
«Торговий комплекс «Борщагівський» щодо відведення
земельної ділянки площею 0,04 га в оренду на 25 років
для будівництва, експлуатації та обслуговування
торговельного комплексу на бульв. Івана Лепсе, 18
(літ. В) у Солом'янському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу товариству з обмеженою
відповідальністю «Торговий комплекс «Борщагівський» на розроблення
документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
0,04 га в оренду на 25 років для будівництва, експлуатації та обслуговування
торговельного комплексу на бульв. Івана Лепсе, 18 (літ. В) у Солом'янському
районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Непоп В.І.У Міщенко О.Г., Турець В.В. участі в голосуванні не
брали.

14.1.20. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23923
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою обслуговуючому кооперативу «Совки»
щодо відведення земельної ділянки площею 1,40 га в
оренду на 3 роки для експлуатації та обслуговування
гаражів на вул. Народного ополчення, 13а у
Солом'янському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу обслуговуючому кооперативу
«Совки» на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 1,40 га в оренду на 3 роки для експлуатації та
обслуговування гаражів на вул. Народного ополчення, 13а у Солом'янському
районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

14.1.21. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25012
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
громадянину
Пелиху
Олександру
Володимировичу щодо відведення земельної ділянки
площею 0,06 га в оренду на 5 років для обслуговування
будівлі магазину на вул. Стадіонній, 14 у Солом'янському
районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянину Пелиху Олександру
Володимировичу на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,06 га в оренду на 5 років для
обслуговування будівлі магазину на вул. Стадіонній, 14 у Солом'янському
районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Непоп В.І.у Міщенко О.Г., Турець В.В. участі в голосуванні не
брали.

14.1.22. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24964
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
«МІЦАР» щодо відведення земельної ділянки площею
0,51 га в оренду на 10 років для будівництва, експлуатації
та обслуговування складських приміщень та влаштування
автостоянки на вул. Якутській, 10 у Святошинському
районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю «МІЦАР» щодо
відведення земельної ділянки площею 0,51 га в оренду на 10 років для
будівництва, експлуатації та обслуговування складських приміщень та
влаштування автостоянки на вул. Якутській, 10 у Святошинському районі
м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

14.1.23. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25103
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою фізичній особі - підприємцю Набедрику
Олегу Михайловичу щодо відведення земельної ділянки
площею 0,05 га в оренду на 5 років для реконструкції,
експлуатації та обслуговування кафе і продовольчого
магазину на вул. Жолудева, 6а у Святошинському районі
м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу фізичній особі - підприємцю
Набедрику Олегу Михайловичу на розроблення документації із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки площею 0,05 га в оренду на 5 років для
реконструкції, експлуатації та обслуговування кафе і продовольчого магазину
на вул. Жолудева, 6а у Святошинському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Семененко О.А., Янченко Г.І.).

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г., Михайленко В.О., Турець В.В. участі в
голосуванні не брали.

14.1.24. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24970
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
«ТОСАН ІНВЕСТ» щодо відведення земельної ділянки
площею 0,05 га в оренду на 10 років для експлуатації та
обслуговування магазину на бульв. Кольцова, 24 у
Святошинському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу товариству з обмеженою
відповідальністю «ТОСАН ІНВЕСТ» на розроблення документації із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,05 га в оренду на
10 років для експлуатації та обслуговування магазину на бульв. Кольцова, 24 у
Святошинському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

14.1.25. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24534
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою кооперативу по будівництву та експлуатації
індивідуальних гаражів «КООПЕРАТИВНА-3» щодо
відведення земельної ділянки площею 1,36 га в оренду на
З
роки
для
експлуатації
та
обслуговування
індивідуальних гаражів на просп. Академіка Корольова,
5 у Святошинському районі м. Києва.

ВИСТУІМЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу кооперативу по будівництву та
експлуатації індивідуальних гаражів «КООПЕРАТИВНА-3» на розроблення
документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
1,36 га в оренду на 3 роки для експлуатації та обслуговування індивідуальних
гаражів на просп. Академіка Корольова, 5 у Святошинському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г., Михайленко В. О., Турець В.В. участі в
голосуванні не брали.

14.1.26. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24673
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою кооперативу по будівництву та експлуатації
індивідуальних гаражів «ЛАДОГА-2» щодо відведення
земельної ділянки площею 1,07 га в оренду на 3 роки для
експлуатації та обслуговування гаражів на вул.
Малинській, 2 у Святошинському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу кооперативу по будівництву та
експлуатації індивідуальних гаражів «ЛАДОГА-2» на розроблення
документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
1,07 га в оренду на 3 роки для експлуатації та обслуговування гаражів на
вул. Малинській, 2 у Святошинському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Непоп В.І., Міщенко О .Г , Михайленко В.О., Турець В.В. участі в
голосуванні не брали.

14.1.27. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24992
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
«КИЇВСЬКА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ПРИВАТНА
ШКОЛА
І-ІІІ
СТУПЕНІВ
«БРИТАНСЬКА
МІЖНАРОДНА ШКОЛА-КИЇВ» щодо відведення
земельної ділянки площею 0,85 га в оренду на 25 років
для будівництва та обслуговування будівель закладів
освіти на вул. Толбухіна, 45 у Шевченківському районі
м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ПРИВАТНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ «БРИТАНСЬКА
МІЖНАРОДНА ШКОЛА-КИЇВ» щодо відведення земельної ділянки площею
0,85 га в оренду на 25 років для будівництва та обслуговування будівель
закладів освіти на вул. Толбухіна, 45 у Шевченківському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г., Михайленко В.О., Турець В.В. участі в
голосуванні не брали.

14.2. Розгляд справ-клопотань (дозволи/державні установи, організації та
підприємства):
14.2.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23280
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
Українському
гідрометеорологічному
інституту державної служби України з надзвичайних
ситуацій та Національної академії наук України щодо
відведення земельної ділянки площею 7,61 га у постійне
користування для обслуговування будівель, споруд та
досліджень і розробок на просп. Науки, 37 у
Голосіївському районі м. Києва.

УХВАЛИЛИ:
Підтримати
надання
дозволу
Українському
гідрометеорологічному інституту державної служби України з надзвичайних
ситуацій та Національної академії наук України на розроблення документації
із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 7,61 га у постійне
користування для обслуговування будівель, споруд та досліджень і розробок
на просп. Науки, 37 у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г., Турець В.В. участі в голосуванні не
брали.

14.2.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24054
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «РАДАР» щодо відведення
земельної ділянки площею 1,31 га у постійне користування
для експлуатації та обслуговування адміністративних,
виробничих та складських будівель та споруд у
пров. Моторному, 3 у Голосіївському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд справи-клопотання К-24054.
2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно діючої
робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального плану міста
Києва до 2025року.
3. За пропозицією депутата Київської міської ради Найдьонова О.В.
доручити Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) провести
перевірку фактичного використання земельної ділянки, оскільки на
вищезазначеній земельній ділянці ведуться будівельні роботи щодо
будівництва багатоповерхового житлового будинку.
4. Повернутись до розгляду цього питання після надання відповідного
протоколу засідання вищезазначеної робочої групи та надання результатів
перевірки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г., Турець В.В. участі в голосуванні не
брали.

14.2.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24833
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою Міністерству оборони України щодо

відведення земельних ділянок площами 2,69 га, 0,26 га,
0,46 га, 7,18 га у постійне користування для експлуатації та
обслуговування адміністративно-господарських будівель і
споруд військового містечка № 147 на вул. Бориспільській
у Дарницькому районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу Міністерству оборони України на
розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок
площами 2,69 га 0,26 га, 0,46 га, 7,18 га у постійне користування для
експлуатації та обслуговування адміністративно-господарських будівель і
споруд військового містечка № 147 на вул. Бориспільській у Дарницькому
районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г., Турець В.В. участі в голосуванні не
брали.

14.2.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25235
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою управлінню освіти Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації щодо відведення
земельної ділянки площею 2,19 га у постійне користування
для експлуатації та обслуговування будівель та споруд
навчального закладу на вул. Славгородській, 14 у
Дарницькому районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації щодо відведення земельної ділянки площею 2,19 га у постійне
користування для експлуатації та обслуговування будівель та споруд
навчального закладу на вул. Славгородській, 14 у Дарницькому районі
м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г., Турець В.В. участі в голосуванні не
брали.

14.2.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25233
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою управлінню освіти Дарницької районної в

місті Києві державної адміністрації щодо відведення
земельної ділянки площею 2,35 га у постійне користування
для експлуатації та обслуговування будівель та споруд
навчального закладу на вул. Ялтинській, 13 у Дарницькому
районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу управлінню освіти Дарницької
районної в місті Києві державної адміністрації на розроблення документації із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,35 га у постійне
користування для експлуатації та обслуговування будівель та споруд
навчального закладу на вул. Ялтинській, 13 у Дарницькому районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І,,
Непоп В.І., Міщенко О.Г., Турець В.В. участі в голосуванні не
брали.

14.2.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25234
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою управлінню освіти Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації щодо відведення
земельної ділянки площею 2,68 га у постійне користування
для експлуатації та обслуговування будівель та споруд
навчального закладу на вул. Сімферопольській, 10 у
Дарницькому районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу управлінню освіти Дарницької
районної в місті Києві державної адміністрації на розроблення документації із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,68 га у постійне
користування для експлуатації та обслуговування будівель та споруд
навчального закладу на вул. Сімферопольській, 10 у Дарницькому районі
м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г.у Турець В.В. участі в голосуванні не
брали.

14.2.7. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25237
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою управлінню освіти Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації щодо відведення

земельної ділянки площею 2,35 га у постійне користування
для експлуатації та обслуговування будівель та споруд
навчального закладу на вул. Тростянецькій, 7г у
Дарницькому районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу управлінню освіти Дарницької
районної в місті Києві державної адміністрації на розроблення документації із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,35 га у постійне
користування для експлуатації та обслуговування будівель та споруд
навчального закладу на вул. Тростянецькій, 7г у Дарницькому районі
м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г., Турець В.В. участі в голосуванні не
брали.

14.2.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22549
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою Національному спортивному комплексу
«Олімпійський» щодо відведення земельної ділянки
площею 0,09 га у постійне користування для експлуатації
та обслуговування будівлі на вул. Червоноармійській, 55 у
Печерському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу Національному спортивному
комплексу «Олімпійський» на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,09 га у постійне користування для
експлуатації та обслуговування будівлі на вул. Червоноармійській, 55 у
Печерському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г.у Турець В.В. участі в голосуванні не
брали.

14.2.9. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-24704
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою комунальному підприємству «Київський
метрополітен» щодо відведення земельних ділянок
площами 0,09 га, 0,08 га у постійне користування для
реконструкції підземного переходу з подальшою

експлуатацією та обслуговуванням виходів (входів)
пересадочного комплексу громадського транспорту
станції
метрополітену
«Дружби
Народів»
на
бульв. Дружби народів у Печерському районі м. Києва.
До
постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
КП «Київський метрополітен» від 07.08.2015 №545-НДФ (вх.
08/13890 від 07.08.2015) з проханням внести уточнення до цільового
призначення земельних ділянок та внести зміни щодо їх загальної
площі.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати надання дозволу комунальному підприємству
«Київський метрополітен» на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельних ділянок площами 0,09 га, 0,08 га у постійне
користування для реконструкції підземного переходу з подальшою
експлуатацією та обслуговуванням виходів (входів) пересадочного комплексу
громадського транспорту станції метрополітену «Дружби Народів» на бульв.
Дружби народів у Печерському районі м. Києва та за зверненням заявника
доповнити цільове призначення земельних ділянок словами «з
благоустроєм та озелененням території», а також змінити загальну
площу земельних ділянок з 0,17 га на 0,39 га (1 ділянка 0,16 га, 2 ділянка 0,09 га, 3 ділянка - 0,08 га та 4 ділянка - 0,06 га) відповідно до графічної
частини, зазначеної у додатку до звернення заявника від 07.08.2015 №545НДФ, за умови обов'язкового погодження меж земельних ділянок з
суміжними власниками та землекористувачами при розробленні
документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
врахувати їх при розміщенні об'єктів реконструкції, благоустрою та
озеленення території.
2.
Повернути справу-клопотання К-24704 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) на доопрацювання та підготовки проекту
дозволу на розроблення документації із землеустрою з урахуванням витягу
з протоколу засідання комісії та подальшої передачі на розгляд Київської
міської ради згідно з пунктами 5, 6 статті 6 Порядку передачі (надання)
земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної
власності в місті Києві, у редакції згідно з рішенням Київської міської ради
від 04.03.2015 М2195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Шилюк П.С.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г., Турець В.В. участі в голосуванні не
брали.

Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
Державному
житлово-комунальному
підприємству Національній академії наук України щодо
відведення земельної ділянки площею 0,38 га у постійне
користування для експлуатації та обслуговування
гуртожитку на вул. Академіка Доброхотова, 24 у
Святошинському районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ:Підтримати надання дозволу Державному житловокомунальному підприємству Національній академії наук України на
розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,38 га у постійне користування для експлуатації та обслуговування
гуртожитку на вул. Академіка Доброхотова, 24 у Святошинському районі
м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Шилюк П.С.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г., Турець В.В. участі в голосуванні не
брали.

14.2.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25009
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка
НАН України щодо відведення земельної ділянки
площею 0,06 га у постійне користування для
обслуговування
нежитлових
будівель
наукового
призначення (додаткова ділянка) на вул. Петра Нестерова,
З у Шевченківському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ:
Підтримати
надання
дозволу
Інституту
механіки
ім. С.П. Тимошенка НАН України на розроблення документації із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га у постійне
користування для обслуговування нежитлових будівель наукового
призначення (додаткова ділянка) на вул. Петра Нестерова, 3 у
Шевченківському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Шилюк П.С.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г.у Турець В.В. участі в голосуванні не
брали.

Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка
НАН України щодо відведення земельної ділянки
площею 0,07 га у постійне користування для
обслуговування
нежитлових
будівель
наукового
призначення (додаткова ділянка) на вул. Петра Нестерова,
З у Шевченківському районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу Інституту механіки ім. С.П.
Тимошенка НАН України на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,07 га у постійне користування для
обслуговування нежитлових будівель наукового призначення (додаткова
ділянка) на вул. Петра Нестерова, 3 у Шевченківському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Шилюк П.С.,
Непоп В.І.у Міщенко О.Г., Турець В.В. участі в голосуванні не
брали.

14.3. Розгляд справ-клопотань {дозволи/комунальні підприємства по
утриманню зелених насаджень):
14.3.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22896
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою комунальному підприємству по утриманню
зелених насаджень Печерського району м. Києва щодо
відведення земельних ділянок площами 2,26 га, 8,01 га у
постійне
користування
для
експлуатації
та
обслуговування парків на Набережному шосе у
Печерському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу комунальному підприємству по
утриманню зелених насаджень Печерського району м. Києва на розроблення
документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок площами
2,26 га, 8,01 га у постійне користування для експлуатації та обслуговування
парків на Набережному шосе у Печерському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Шилюк П.С.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г.у Турець В.В., Янченко Г.І. участі в
голосуванні не брали.

14.3.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23308
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою комунальному підприємству по утриманню
зелених насаджень Печерського району м. Києва щодо
відведення земельної ділянки площею 0,01 га у постійне
користування для утримання об’єкта благоустрою
зеленого господарства на Крутому узвозі у Печерському
районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу комунальному підприємству по
утриманню зелених насаджень Печерського району м. Києва на розроблення
документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
0,01 га у постійне користування для утримання об’єкта благоустрою зеленого
господарства на Крутому узвозі у Печерському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Шилюк П.С.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г., Турець В.В., Янченко Г.І. участі в
голосуванні не брали.

14.3.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23309
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою комунальному підприємству по утриманню
зелених насаджень Печерського району м. Києва щодо
відведення земельних ділянок площами 0,22 га, 0,26 га у
постійне
користування
для
утримання
об’єкта
благоустрою зеленого господарства на вул. Липській у
Печерському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу комунальному підприємству по
утриманню зелених насаджень Печерського району м. Києва на розроблення
документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок площами
0,22 га, 0,26 га у постійне користування для утримання об’єкта благоустрою
зеленого господарства на вул. Липській у Печерському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Шилюк П.С.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г., Турець В.В., Янченко Г.І. участі в
голосуванні не брали.

14.3.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23310
Про надання дозволу на розроблення документації із

землеустрою комунальному підприємству по утриманню
зелених насаджень Печерського району м. Києва щодо
відведення земельної ділянки площею 2,04 га у постійне
користування для утримання об’єкта благоустрою
зеленого господарства на вул. Великій Васильківській,
119-121 у Печерському районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу комунальному підприємству по
утриманню зелених насаджень Печерського району м. Києва на розроблення
документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
2,04 га у постійне користування для утримання об’єкта благоустрою зеленого
господарства на вул. Великій Васильківській, 119-121 у Печерському районі
м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Шилюк П.С.,
Непоп В .І., Міщенко О.Г.у Турець В .В ., Янченко Г.І. участі в
голосуванні не брали.

14.4. Розгляд справ-клопотань (дозволи/громадяни):
14.4.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22966
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
громадянці
Петриченко
Світлані
Володимирівні щодо відведення земельної ділянки
площею 0,04 га у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Бродівській, 109в у Голосіївському районі
м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянці Петриченко Світлані
Володимирівні на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,04 га у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Бродівській, 109в у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Шилюк П.С.у
Непоп В.І.у Міщенко О.Г.у Турець В. В.у Янченко Г.І. участі в
голосуванні не брали.

14.4.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24768

Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянину Лозі Олексію Тимофійовичу
щодо відведення земельної ділянки площею 0,05 га у
власність для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
у
пров. Садовому, 83а у Голосіївському районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд справ и-клопотання К-24768.
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 цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Шилюк П.С.,
Непоп В.1.9 Міщенко О.Г., Турець В.В., Янченко Г.І. участі в
голосуванні не брали.

14.4.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24930
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Пушняк Любові Сергіївні щодо
відведення земельної ділянки площею 0,10 га у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. 7-му Садовому,
26а у Деснянському районі м. Києва.
З урахуванням листа управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 22.07.2015 №08/230-1717 (вх. №08/13093
від 23.07.2015) та постанови департаменту державної служби
Міністерства юстиції України від 10.07.2015 про накладення
штрафу на Київську міську раду за невиконання рішення суду.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Шевченко О.В., Агеєва В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянці Пушняк Любові
Сергіївні на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,10 га у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. 7-му
Садовому, 26а у Деснянському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Шилюк П.С.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г., Турець В.В., Янченко Г.І. участі в
голосуванні не брали.

14.4.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22954
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянину Цибулевській Євдокії Іванівні
щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га у
власність для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд у пров. 1-му
Садовому у Деснянському районі м. Києва.
Після особистого прийому у голови постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування В. Прокопіва та заступника міського голови секретаря Київської міської ради О. Резнікова.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд справ и-клопотання К-22954.
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 цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Шилюк П.С.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г., Турець В.В., Янченко Г.І. участі в
голосуванні не брали.

14.4.5. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-24841
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянину Столяру Василю Петровичу
щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га у
власність для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Миколи
Юнкерова, 32 в Оболонському районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянину Столяру Василю
Петровичу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,10 га у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Миколи Юнкерова, 32 в Оболонському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Шилюк П.С.,
Непоп В.І.у Міщенко О .Г 9 Турець В.В., Янченко Г.І. участі в
голосуванні не брали.

14.4.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23365
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Бондар Олені Павлівні щодо
відведення земельної ділянки площею 0,08 га у власність
для експлуатації та обслуговування будівлі центрального
теплового пункту на вул. Шевченка, 58 у Солом'янському
районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд справи-клопотання К-23365.
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 цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Шилюк П.С.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г., Турець В.В., Янченко Г.І. участі в
голосуванні не брали.

14.4.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24884
Про надання дозволу на розроблення, документації із
землеустрою громадянці Федоренко Ірині Вікторівні щодо
відведення земельної ділянки площею 0,07 га у власність
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Шеченка, 55а у
Солом'янському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянці Федоренко Ірині
Вікторівні на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,07 га у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Шеченка, 55а у Солом'янському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Шилюк П.С.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г., Турець В.В., Янченко Г.І. участі в
голосуванні не брали.

Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Фомичевій Оксані Михайлівні
щодо відведення земельної ділянки площею ОДО га у
власність для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських будівель
і споруд на
вул. Комсомольській, 13а у Солом'янському районі
м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянці Фомичевій Оксані
Михайлівні на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,10 га у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Комсомольській, 13а у Солом'янському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Шилюк П.С.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г., Турець В.В., Янченко Г.І. участі в
голосуванні не брали.

14.4.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24926
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Левченко Юлії Леонідівні щодо
відведення земельної ділянки площею 0,08 га у власність
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Набережній, 24в у
Солом'янському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянці Левченко Юлії
Леонідівні на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,08 га у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Набережній, 24в у Солом'янському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Шилюк П.С.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г., Турець В.В., Янченко Г.І. участі в
голосуванні не брали.

14.4.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24927
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці
Стародубовій Валентині
Леонідівні щодо відведення земельної ділянки площею

0,09 га у власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Набережній, 246 у Солом'янському районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянці Стародубовій Валентині
Леонідівні на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,09 га у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Набережній, 246 у Солом'янському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Шилюк П.С.,
Микитась М.В., Непоп В.І., Міщенко О.Г., Турець В.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

14.4.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24928
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянину Казнадєю Андрію Сергійовичу
щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га у
власність для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Шевченка, 86 у Солом'янському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянину Казнадєю Андрію
Сергійовичу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,06 га у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Шевченка, 86 у Солом'янському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І.,
Микитась М.В., Непоп В.І.,
Міщенко О.Г.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

Шилюк П.С.,
Турець В.В.,

14.5. Розгляд справ-клопотань (відмови):
14.5.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24785
Про відмову у
наданні дозволу на розроблення
документації із землеустрою громадянці Пономаренко
Галині Миколаївні щодо відведення земельної ділянки
площею 0,06 га у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель

і споруд на вул. Лазурній, 50 у Голосіївському районі
м. Києва.

УХВАЛИЛИ: Відмовити у наданні дозволу громадянці Пономаренко Галині
Миколаївні на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,06 га у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Лазурній, 50 у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Баленко І.М., Закревська Л.О., Найдьонов О.В., Семененко О.А.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

14.5.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24316
Про відмову у наданні дозволу на розроблення
документації із землеустрою громадянину Юрченку
Володимиру Михайловичу щодо відведення земельної
ділянки площею 0,10 га у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Батуринській, 12 у Дарницькому районі
м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Відмовити у наданні дозволу громадянину Юрченку Володимиру
Михайловичу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,10 га у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Батуринській, 12 у Дарницькому районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Баленко І.М., Закревська Л.О., Найдьонов О.В., Семененко О.А.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

14.5.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22950
Про відмову у наданні дозволу на розроблення
документації із землеустрою громадянину Кисельову
Петру Олександровичу щодо відведення земельної
ділянки площею 0,10 га у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд у Деснянському районі м. Києва.

УХВАЛИЛИ: Відмовити у наданні дозволу громадянину Кисельову Петру
Олександровичу на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,10 га у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у
Деснянському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Баленко І.М .З а к р евськ а Л.О., Найдьонов О.В., Меліхова Т.І.,
Семененко О.А., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

14.5.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання А-21021
Про відмову у наданні дозволу на розроблення
документації із землеустрою громадянину Нечипоренку
Вадиму Петровичу щодо відведення земельної ділянки
площею 0,10 га у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд у межах м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Відмовити у наданні дозволу громадянину Нечипоренку Вадиму
Петровичу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,10 га у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у межах
м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Баленко І.М., Закревська Л.О., Найдьонов О.В., Меліхова Т.І.,
Семененко О.А.у Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

14.5.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24530
Про відмову у наданні дозволу на розроблення
документації із землеустрою громадянину Гущину
Артему Євгеновичу щодо відведення земельної ділянки
площею 0,08 га у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Зоряній, 3 у Солом'янському районі
м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Гущин А.Є., Харченко О.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд справи-клопотання К-24530.

2. Створити робочу групу у складі депутатів Лапшова О.В.,
Семененка О.А., Янченко Г.І. та мажоритарного депутата
Костюшка О.П. для додаткового вивчення цього питання.
Голову робочої групи визначити на засіданні робочої групи із складу
дапутатів Київської міської ради.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Шилюк П.С.,
Микитась М.В., Непоп В.І., Міщенко О.Г., Турець В.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

14.6. Розгляд справ-клопотань для приведення у відповідність до ст. 15
рішення Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060 «Про Тимчасовий
порядок передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в м. Києві»:
14.6.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-20445
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянину Шведу Георгію Павловичу
щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га у
власність для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Ягідній
у Голосіївському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Повернути до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
справу-клопотання К-20445 відповідно до пункту 15 рішення Київської
міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель
комунальної власності в місті Києві», оскільки на територію, до якої
входить земельна ділянка, немає затвердженого детального плану.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Меліхова Т.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

14.6.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24051
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Скурській Світлані Петрівні

щодо відведення земельної ділянки площею 0,04 га у
власність для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Весняній, 326 у Голосіївському районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Повернути до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
справу-клопотання К-24051 відповідно до пункту 15 рішення Київської
міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель
комунальної власності в місті Києві», оскільки на територію, до якої
входить земельна ділянка, немає затвердженого детального плану.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Меліхова Т.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

14.6.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23040
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
громадянину
Філоненку
Віктору
Вікторовичу щодо відведення земельної ділянки площею
0,08 га у власність для ведення колективного садівництва
на вул. 73-тій А Садовій (діл. 241) у Дарницькому районі
м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Повернути до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
справу-клопотання К-23040 відповідно до пункту 15 рішення Київської
міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель
комунальної власності в місті Києві», оскільки на територію, до якої
входить земельна ділянка, немає затвердженого детального плану.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Меліхова Т.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

14.6.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23430

Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
громадянину
Бердоусу
Віталію
Володимировичу щодо відведення земельної ділянки
площею 0,09 га у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
та споруд на вул. Левадній, 926 у Дарницькому районі
м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Повернути до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
справу-клопотання К-23430 відповідно до пункту 15 рішення Київської
міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель
комунальної власності в місті Києві», оскільки на територію, до якої
входить земельна ділянка, немає затвердженого детального плану.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Меліхова Т.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

14.6.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23189
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Компанець Надії Адамівні щодо
відведення земельної ділянки площею 0,05 га у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Суворова, 25 у
Дарницькому районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Повернути до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
справу-клопотання К-23189 відповідно до пункту 15 рішення Київської
міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель
комунальної власності в місті Києві», оскільки на територію, до якої
входить земельна ділянка, немає затвердженого детального плану.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Меліхова Т.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

14.6.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23371
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Гуриній Ніні Миколаївні щодо
відведення земельної ділянки площею 0,09 га у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Березневій, 2д у
Дарницькому районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Повернути до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
справу-кпопотання К-23371 відповідно до пункту 15 рішення Київської
міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель
комунальної власності в місті Києві», оскільки на територію, до якої
входить земельна ділянка, немає затвердженого детального плану.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Меліхова Т.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

14.6.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23369
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянину Гурину Іллі Володимировичу
щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га у
власність для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Березневій, 2е у Дарницькому районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Повернути до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
справу-клопотання К-23369 відповідно до пункту 15 рішення Київської
міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель
комунальної власності в місті Києві», оскільки на територію, до якої
входить земельна ділянка, немає затвердженого детального плану.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Меліхова Т.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Баленко І.М.,
Закревська Л.О.у Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

14.6.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23370
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Федюковій Світлані Валеріївні
щодо відведення земельної ділянки площею ОДО га у
власність для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Березневій, 2ж у Дарницькому районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Повернути до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
справу-клопотання К-23370 відповідно до пункту 15 рішення Київської
міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель
комунальної власності в місті Києві», оскільки на територію, до якої
входить земельна ділянка, немає затвердженого детального плану.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Меліхова Т.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

14.6.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23431
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Бердоус Надії Антонівні щодо
відведення земельної ділянки площею 0,06 га у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Левадній, 92а у
Дарницькому районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Повернути до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
справу-клопотання К-23431 відповідно до пункту 15 рішення Київської
міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель

комунальної власності в місті Києві», оскільки на територію, до якої
входить земельна ділянка, немає затвердженого детального плану.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Меліхова Т.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

14.6.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22370
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
громадянину
Комогорцеву
Олексію
Овдійовичу щодо відведення земельної ділянки площею
0,09 га у власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Шевченка, 1їж у Дарницькому районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Повернути до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
справу-клопотання К-22370 відповідно до пункту 15 рішення Київської
міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель
комунальної власності в місті Києві», оскільки на територію, до якої
входить земельна ділянка, немає затвердженого детального плану.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Меліхова Т.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

14.6.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22923
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Ганенко Катерині Валентинівні
щодо відведення земельної ділянки площею 0,07 га у
власність для ведення садівництва на вул. 2-гій
Залізничній, 9 у Дарницькому районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Повернути до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
справу-клопотання К-22923 відповідно до пункту 15 рішення Київської
міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок

передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель
комунальної власності в місті Києві», оскільки на територію, до якої
входить земельна ділянка, немає затвердженого детального плану.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Меліхова Т.І.у Найдьонов О.В., Семененко О.А., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

14.6.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25077
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянину Бєлецькому Олександру
Лаврентійовичу щодо відведення земельної ділянки
площею 0,10 га у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на пров. 3-ому Садовому, 20 у Деснянському
районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянину Бєлецькому
Олександру Лаврентійовичу на розроблення документації із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на пров. 3-му Садовому, 20 у Деснянському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Меліхова Т.І., Семененко О.А.).

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Гордон Д .І.,
Михайленко В. О., Найдьонов О.В., Турець В.В., Янченко Г.І.
участі в голосуванні не брали.

14.6.13. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25044
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянину Крижановському Володимиру
Миколайовичу щодо відведення земельної ділянки
площею 0,03 га у власність для ведення садівництва на
вул. 5-тій Садовій, діл. 75, с/т «Дніпровське-1» в
Оболонському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Повернути до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
справу-клопотання К-25044 відповідно до пункту 15 рішення Київської
міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 «Про внесення змін до рішення

Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель
комунальної власності в місті Києві», оскільки на територію, до якої
входить земельна ділянка, немає затвердженого детального плану.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В,, Микитась М.В.,
Меліхова Т.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

14.6.14. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24339
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
громадянину
Чупринку
Ігору
Володимировичу щодо відведення земельної ділянки
площею 0,05 га у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Красицького, 666 у Подільському районі
м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Повернути до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
справу-клопотання К-24339 відповідно до пункту 15 рішення Київської
міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель
комунальної власності в місті Києві», оскільки на територію, до якої
входить земельна ділянка, немає затвердженого детального плану.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Меліхова Т.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

14.6.15. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-19166
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
громадянину
Савельєву
Віталію
Валентиновичу щодо відведення земельної ділянки
площею 0,09 га у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Замковецькій, 806 у Подільському районі
м. Києва.

УХВАЛИЛИ: Повернути до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
справу-клопотання К-19166 відповідно до пункту 15 рішення Київської
міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель
комунальної власності в місті Києві», оскільки на територію, до якої
входить земельна ділянка, немає затвердженого детального плану.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Меліхова Т.І., Найдьонов О.В., Семененко О.Л., Баленко І.М.,
Закревська Л. О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

14.6.16. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-21011
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Кузан Вікторії Григорівні щодо
відведення земельної ділянки площею 0,02 га у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Достоєвського,
20а у Подільському районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Повернути до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
справу-клопотання К-21011 відповідно до пункту 15 рішення Київської
міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель
комунальної власності в місті Києві», оскільки на територію, до якої
входить земельна ділянка, немає затвердженого детального плану.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Меліхова Т.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

14.6.17. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24421
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
громадянину
Прохоренку
Олексію
Миколайовичу щодо відведення земельної ділянки
площею 0,10 га у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Леніна, 1066 у Солом'янському районі

м. Києва.

УХВАЛИЛИ: Повернути до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
справу-клопотання К-24421 відповідно до пункту 15 рішення Київської
міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель
комунальної власності в місті Києві», оскільки на територію, до якої
входить земельна ділянка, немає затвердженого детального плану.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Меліхова Т.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

14.6.18. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24755
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Афанасьєвій Ганні Анатоліївні
щодо відведення земельної ділянки площею 0,01 га у
власність для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Ватутіна, 92а у Солом'янському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Повернути до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
справу-клопотання К-24755 відповідно до пункту 15 рішення Київської
міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель
комунальної власності в місті Києві», оскільки на територію, до якої
входить земельна ділянка, немає затвердженого детального плану.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Меліхова Т.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Баленко І.М.,
Закревська Л. О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

14.6.19. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24207
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Неверовській Надії Вікторівні
щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га у

власність для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Садовій, За у Солом'янському районі м. Києва.

УХВАЛИЛИ: Повернути до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
справу-клопотання К-24207 відповідно до пункту 15 рішення Київської
міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель
комунальної власності в місті Києві», оскільки на територію, до якої
входить земельна ділянка, немає затвердженого детального плану.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Меліхова Т.1.9 Найдьонов О.В., Семененко О.А., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

14.6.20. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24369
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Снігір Анастасії Петрівні щодо
відведення земельної ділянки площею 0,05 га у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Миколи
Трублаїні, 52 у Святошинському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Повернути до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
справу-клопотання К-24369 відповідно до пункту 15 рішення Київської
міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель
комунальної власності в місті Києві», оскільки на територію, до якої
входить земельна ділянка, немає затвердженого детального плану.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Меліхова Т.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

14.6.21. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24933
Про надання дозволу на розроблення документації із

землеустрою
громадянину
Кочкальову
Антону
Олексійовичу щодо відведення земельної ділянки
площею 0,05 га у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Миколи Трублаїні, 79 у Святошинському
районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Повернути до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
справу-клопотання К-24933 відповідно до пункту 15 рішення Київської
міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель
комунальної власності в місті Києві», оскільки на територію, до якої
входить земельна ділянка, немає затвердженого детального плану.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В,, Микитась М.В.,
Меліхова Т.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

14.6.22. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25066
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянину Сасу Аміру. Імадовичу щодо
відведення земельної ділянки площею 0,0315 га у
власність для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Осінній,
90 у Святошинському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Повернути до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
справу-клопотання К-25066 відповідно до пункту 15 рішення Київської
міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель
комунальної власності в місті Києві», оскільки на територію, до якої
входить земельна ділянка, немає затвердженого детального плану.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Меліхова Т.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

14.6.23. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24888
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Скок Юліані Олександрівні
щодо відведення земельної ділянки площею ОДО га у
власність для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Миколи
Трублаїні, 78 у Святошинському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Повернути до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
справу-клопотання К-24888 відповідно до пункту 15 рішення Київської
міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель
комунальної власності в місті Києві», оскільки на територію, до якої
входить земельна ділянка, немає затвердженого детального плану.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Меліхова Т.І.У Найдьонов О.В., Семененко О.А., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

14.6.24. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23856
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Моллер Вірі Тимофіївні щодо
відведення земельної ділянки площею 0,04 га у власність
для ведення садівництва на вул. Жамбила Жабаєва, 9 у
Шевченківському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Повернути до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
справу-клопотання К-23856 відповідно до пункту 15 рішення Київської
міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель
комунальної власності в місті Києві», оскільки на територію, до якої
входить земельна ділянка, немає затвердженого детального плану.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Меліхова Т.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

14.6.25. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23618
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Воробйовій Олені Василівні
щодо відведення земельної ділянки площею 0,02 га у
власність для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Гончарова, 22 у Шевченківському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Повернути до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
справу-клопотання К-23618 відповідно до пункту 15 рішення Київської
міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель
комунальної власності в місті Києві», оскільки на територію, до якої
входить земельна ділянка, немає затвердженого детального плану.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Меліхова Т.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

15. Повторний розгляд справ-клопотань - матеріали додаються.
15.1. Повторний розгляд справ-клопотань (дозволи/громадяни):
15.1.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23256
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянину Горошку Василю Романовичу
щодо відведення земельної ділянки площею 0,07 га у
власність для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Цілинній
у Голосіївському районі м. Києва.
На засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
07.07.2015 було прийнято рішення направити матеріали на розгляд
робочої групи під головуванням О. Найдьонова.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до протоколу М5 від
06.08.2015 засідання цієї робочої групи комісії рекомендовано
підтримати надання дозволу на розроблення проекту землеустрою.

УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянину Горошку Василю
Романовичу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,07 га у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Цілинній у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Меліхова Т.І., Семененко О.А., Баленко І.М., Закревська Л.О.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

15.1.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23846
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
громадянину
Грищенку
Михайлу
Михайловичу щодо відведення земельної ділянки площею
0,10 га у власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Свято-Георгіївській, 5 у Голосіївському районі
м. Києва.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
21.07.2015 було прийнято рішення направити матеріали на розгляд
робочої групи під головуванням О. Найдьонова.
Відповідно до протоколу № 5 від 06.08.2015 засідання цієї робочої
групи комісії рекомендовано підтримати надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою.

ВИСТУПИЛИ: Левада С. Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянину Грищенку Михайлу
Михайловичу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,10 га у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Свято-Георгіївській, 5 у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С., Міщенко О.Г., Меліхова Т.І., Семененко О.А.,
Баленко І.М., Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.

15.1.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-20984
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянину Боруті Павлу Михайловичу
щодо відведення земельної ділянки площею 0,08 га у

власність для ведення колективного садівництва у 3-му
пров. Північно-Озерному, 8 у Дарницькому районі
м. Києва.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
19.05.2015 було прийнято рішення підтримати надання дозволу та
повернути суб’єкту подання для підготовки проекту висновку (у
формі протоколу) постійної комісії відповідно до ст. 20 Порядку
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність
із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.

ВИСТУПИЛИ: Левада С. Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянину Боруті Павлу
Михайловичу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,08 га у власність для ведення колективного
садівництва у 3-му пров. Північно-Озерному, 8 у Дарницькому районі
м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С.у Міщенко О.Г., Меліхова Т.І., Семененко О.А.,
Баленко І.М.УЗакревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.

15.1.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22661
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянину Мелешку Івану Івановичу щодо
відведення земельної ділянки площею 0,10 га у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Марка
Черемшини, 15 у Дніпровському районі м. Києва.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування питання
було знято на розгляд робочою групою під головуванням депутата
О. Найдьонова.
За результатами розгляду справи-клопотання К-22661 цією
робочою групою, комісії рекомендовано відмовити у наданні дозволу
на розроблення документації із землеустрою громадянину Мелешку
Івану Івановичу.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати рекомендації робочої групи під головуванням О.
Найдьонова та відмовити у наданні дозволу громадянину Мелешку Івану
Івановичу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення

земельної ділянки площею ОДО га у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Марка Черемшини, 15 у Дніпровському районі м. Києва.
2. Повернути справу-клопотання К-22661 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту відмови у наданні
дозволу на розроблення документації із землеустрою з урахуванням витягу
із протоколу комісії та подальшої передачі на розгляд Київської міської
ради згідно з пунктами 5, 6 статті 6 Порядку передачі (надання)
земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної
власності в місті Києві, у редакції згідно з рішенням Київської міської ради
від 04.03.2015№195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С., Міщенко О.Г., Меліхова Т.І., Семененко О.А.,
Баленко І.М., Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.

15.2. Повторний розгляд справ-клопотань (дозволи/юридичні та фізичні
особи):
15.2.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23276
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою парку культури та відпочинку «Партизанська
слава» щодо відведення земельних ділянок площами
0,12 га, 0,19 га, 0,17 га, 0,29 га, 0,10 га, 0,14 га, 0,04 га,
0,03 га, 0,54 га у постійне користування для експлуатації та
обслуговування
атракціонів,
театрів,
сценічних
майданчиків, господарських будівель та споруд на
вул. Славгородській у Дарницькому районі м. Києва.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
27.05.2015 питання було знято на розгляд постійно діючої
робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального
плану міста Києва до 2025року.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до протоколу
засідання цієї робочої групи М19 від 09.07.2015, згідно з яким
комісії рекомендовано для комплексного та виваженого розгляду
спуави-клопотання К-23276 відкласти розгляд питання щодо
надання дозволу до затвердження кониепиії розвитку київських
парків.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати рекомендації постійно діючої робочої групи щодо
вивчення стану підготовки Генерального плану міста Києва до 2025 року,
викладені у протоколі засідання М19 від 09.07.2015 та відкласти розгляд
питання про надання дозволу парку культури та відпочинку «Партизанська
слава» на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельних ділянок площами 0,12 га, 0,19 га, 0,17 га, 0,29 га, 0,10 га, 0,14 га,
0,04 га, 0,03 га, 0,54 га у постійне користування для експлуатації та
обслуговування атракціонів, театрів, сценічних майданчиків, господарських
будівель та споруд на вул. Славгородській у Дарницькому районі м. Києва.
2. Повернути справу-клопотання К-23276 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації до затвердження концепції розвитку київських
парків.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Міщенко О.Г.,
Баленко І.М.у Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.

15.2.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23377
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
«ТЕХНОСФЕРА-КАРАВАН» щодо відведення земельної
ділянки площею 0,94 га в оренду на 10 років для
житлового будівництва на вул. Радистів, 34 у
Деснянському районі м, Києва.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
29.07.2015 питання було знято на розгляд постійно діючої
робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального
плану міста Києва до 2025року.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до протоколу
засідання цієї робочої групи №21 від 25.08.2015. Згідно з витягом з
протоколу №1/51-1 комісії рекомендовано відмовити у наданні
дозволу на розроблення документації із землеустрою ТОВ
«ТЕХНОСФЕРА-КАРАВАН», оскільки наміри щодо житлового
будівництва по зазначеній адресі на даний час не відповідають
містобудівній документації.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати рекомендації постійно діючої робочої групи щодо
вивчення стану підготовки Генерального плану міста Києва до 2025 року,
викладені у протоколі засідання №21 від 25.08.2015 та відмовити у наданні
дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОСФЕРАКАРАВАН» на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,94 га в оренду на 10 років для житлового

будівництва на вул. Радистів, 34 у Деснянському районі м. Києва, оскільки
наміри щодо житлового будівництва на вище зазначеній земельній ділянці
на даний час не відповідають чинній містобудівній документації,
2. Повернути справу-клопотання К-23377 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту відмови у наданні
дозволу на розроблення документації із землеустрою з урахуванням витягу
із протоколу комісії та подальшої передачі на розгляд Київської міської
ради згідно з пунктами 5, 6 статті 6 Порядку передачі (надання)
земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної
власності в місті Києві, у редакції згідно з рішенням Київської міської ради
від 04.03.2015Ж 95/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С., Міщенко О.Г., Баленко І.М., Закревська Л.О.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

15.2.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23393
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою Державному підприємству «Дарницький
вагоноремонтний завод» щодо відведення земельної
ділянки площею 1,92 га у постійне користування для
експлуатації та обслуговування складу на вул. АлмаАтинській, 74 (літера Л) у Дніпровському районі м. Києва.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
25.06.2015 питання було знято на розгляд постійно діючої
робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального
плану міста Києва до 2025року.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до протоколу
засідання цієї робочої групи №20 від 28.07.2015, згідно з яким
комісії рекомендовано відмовити у наданні дозволу на розроблення
проекту землеустрою у з в ’я зку з реформуванням Державного
підприємства «Дарницький вагоноремонтний завод» у ПАТ
«Українська залізниця» та повернути матеріали справи-клопотання
К-23393 до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати рекомендації постійно діючої робочої групи щодо
вивчення стану підготовки Генерального плану міста Києва до 2025 року,
викладені у протоколі засідання №20 від 28.07.2015 та відкласти розгляд
питання про надання дозволу Державному підприємству «Дарницький
вагоноремонтний завод» на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 1,92 га у постійне користування для

експлуатації та обслуговування складу на вул. Алма-Атинській,74 (літера Л) у
Дніпровському районі м. Києва.
2. Повернути справу-клопотання К-23393 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) до вирішення питань з реформуванням Державного
підприємства «Дарницький вагоноремонтний завод» у ПАТ «Українська
залізниця».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С.у Міщенко О.Г., Баленко І.М., Закревська Л.О.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

15.2.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22851
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
«Будівельна компанія «Міськжитлобуд» щодо відведення
земельної ділянки площею 0,90 га в оренду на 10 років для
експлуатації та
обслуговування
школи-садка на
вул. Голосіївська, 13г у Голосіївському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Пабат О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу товариству з обмеженою
відповідальністю «Будівельна компанія «Міськжитлобуд» на розроблення
документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,90
га в оренду на 10 років для експлуатації та обслуговування школи-садка на
вул. Голосіївська, 13г у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І.У Михайленко В.О.,
Найдьонов О.В., Турець В.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не
брали.

15.2.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22060
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою Інституту проблем безпеки атомних
електростанцій Національної академії наук України щодо
відведення земельної ділянки площею 6,50 га у постійне
користування для експлуатації та обслуговування
адміністративних та наукових будівель та споруд на
вул. Лисогірська, 12 у Голосіївському районі м. Києва.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 19.05.2015
питання було знято на розгляд постійно діючої робочої групи щодо

вивчення сіпану підготовки Генерального т ану міста Києва до 2025
року.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до протоколу № 20 від
28.07.2015 засідання цієї робочої групи згідно з яким комісії
рекомендовано прийняти остаточне рішення.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: 1. Відмовити у наданні дозволу Інституту проблем безпеки
атомних електростанцій Національної академії наук України на розроблення
документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
6,50 га у постійне користування для експлуатації та обслуговування
адміністративних та наукових будівель та споруд на вул. Лисогірська, 12 у
Голосіївському районі м. Києва.
2. Повернути справу-клопотання К-22060 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту відмови у наданні
дозволу на розроблення документації із землеустрою та подальшої
передачі на розгляд Київської міської ради згідно з пунктами 5, 6 статті 6
Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03,2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Ш илюк П.С., Міщенко О.Г., Баленко І.М., Закревська Л.О.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

15.2.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23413
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою голосіївському парку культури та відпочинку
ім. М. Рильського щодо відведення земельних ділянок
площами 0,86 га, 0,40 га, 0,07 га, 0,01 га, 0,13 га, 0,04 га,
0,53 га, 0,23 га, 0,30 га у постійне користування для
експлуатації та обслуговування парку культури і
відпочинку на просп. 40-річчя Жовтня, 87 у Голосіївському
районі м. Києва.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
07.07.2015 питання було знято на розгляд постійно діючої
робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального
плану міста Києва до 2025року.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до протоколу
засідання цієї робочої групи №21 від 11.08.2015, згідно з яким
комісії рекомендовано відкласти розгляд зазначеного питання до
затвердження концепції розвитку київських парків.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати рекомендації постійно діючої робочої групи щодо
вивчення стану підготовки Генерального плану міста Києва до 2025 року,
викладені у протоколі засідання М21 від 11.08,2015 та відкласти розгляд
питання про надання дозволу голосіївському парку культури та відпочинку
ім. М. Рильського на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельних ділянок площами 0,86 га, 0,40 га, 0,07 га, 0,01 га, 0,13 га,
0,04 га, 0,53 га, 0,23 га, 0,30 га у постійне користування для експлуатації та
обслуговування парку культури і відпочинку на просп. 40-річчя Жовтня, 87 у
Голосіївському районі м. Києва.
2. Повернути справу-клопотання К-23413 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації до затвердження концепції розвитку київських
парків.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С., Міщенко О.Г., Баленко І.М., Закревська Л.О.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

15.2.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21174
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою фізичній особі - підприємцю Ісмаїловій Ніні
Іванівні щодо відведення земельної ділянки площею 0,02
га в оренду на 10 років для експлуатації та обслуговування
нежитлової будівлі-магазину продовольчих товарів на
вул. вул. Озерній, 20а (літера А) в Оболонському районі
м. Києва.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
07.07.2015 під час голосування питання не набрало голосів
.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу фізичній особі - підприємцю
Ісмаїловій Ніні Іванівні на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,02 га в оренду на 10 років для
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі-магазину продовольчих
товарів на вул. Озерній, 20а (літера А) в Оболонському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С., Міщенко О.Г., Баленко І.М., Закревська Л.О.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

15.2.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24463
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
громадянину
Лініченку
Максиму
Володимировичу щодо відведення земельної ділянки
площею 0,01 га в оренду на 10 років для реконструкції та
обслуговування нежитлового приміщення, будівлі на
бульв. Дружби народів, 30/16 у Печерському районі
м. Києва.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
29.07.2015 було прийнято рішення направити матеріали на розгляд
робочої групи під головуванням О. Найдьонова.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до протоколу №5 від
06.08.2015 засідання цієї робочої групи згідно з яким комісії
рекомендовано підтримати надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянину Лініченку Максиму
Володимировичу на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,01 га в оренду на 10 років для
реконструкції та обслуговування нежитлового приміщення, будівлі на
бульв. Дружби народів, 30/16 у Печерському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Баленко І.М., Закревська Л.О., Меліхова Т.І., Найдьонов О.В.,
Семененко О.А., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

15.2.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22622
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Фурсенко Ользі Сергіївні щодо
відведення земельної ділянки площею 0,02 га в оренду на 5
років для будівництва та експлуатації соціальнопобутового комплексу на вул. Менделєєва, 106 у
Печерському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянці Фурсенко Ользі
Сергіївні на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,02 га в оренду на 5 років для будівництва та
експлуатації соціально-побутового комплексу на вул. Менделєєва, 106 у
Печерському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Закревська Л.О., Меліхова Т.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

15.2.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24322
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою приватному підприємству «Савенко.
Інвестиції», товариству з обмеженою відповідальністю
«Новий Комплекс» щодо відведення земельної ділянки
площею 0,61 га у власність для реконструкції,
експлуатації
та
обслуговування
торгово-офісних
приміщень на вул. Костянтинівській, 71 (літ. «С») у
Подільському районі м. Києва.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
25.06.2015 питання було знято на розгляд постійно діючої
робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального
плану міста Києва до 2025року.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до протоколу №.20
від 28.07.2015 згідно з яким , постійній комісії рекомендовано
повернути матеріали спуави-клопотання К-24322 суб ’єкту
подання як такі то не відповідають містобудівній документаиії.
.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати рекомендації, викладені у протоколі №20 від
28.07.2015 засідання постійно діючої робочої групи щодо вивчення стану
підготовки Генерального плану міста Києва до 2025 року та повернути
матеріали справи-клопотання К-24322 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), як такі, що не відповідають містобудівній
документації.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Закревська Л.О., Меліхова Т.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

15.2.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22331
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою публічному акціонерному товариству «Банк
«Київська Русь» щодо відведення земельної ділянки
площею 0,07 га в оренду на 5 років для експлуатації та
обслуговування адміністративно-офісної будівлі з

прибудовою адміністративної споруди нежитлового
призначення на вул. Хорива, 11а у Подільському районі
м. Києва.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування від 29,07,2015 питання було знято на
розгляд постійно діючої робочої групи щодо вивчення стану
підготовки Генерального плану міста Києва до 2025року.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до протоколу
засідання цієї робочої групи №20 від 28,07,2015, Згідно з
протоколом, комісії реком ендовано відмовити у наданні
дозволу та повернути матеріали справи-клопотання
суб’єкту подання у з в ’я зку з ліквідацією банку П А Т «Банк
«Київська Русь».

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: 1, Підтримати рекомендації постійно діючої робочої групи щодо
вивчення стану підготовки Генерального плану міста Києва до 2025 року,
викладені у протоколі засідання №20 від 28,07.2015 та відмовити у наданні
дозволу публічному акціонерному товариству «Банк «Київська Русь» на
розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,07 га в оренду на 5 років для експлуатації та обслуговування
адміністративно-офісної будівлі з прибудовою адміністративної споруди
нежитлового призначення на вул. Хорива, 11а у Подільському районі
м. Києва.
2.
Повернути справу-клопотання К-22331 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) у зв’язку з ліквідацією банку ПАТ «Банк «Київська
Русь».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Закревська Л.О.,
Меліхова Т.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Янченко Г.І.
участі в голосуванні не брали.

15.2.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24797
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
об'єднанню
співвласників
багатоквартирного будинку «Авіатор 4» щодо відведення
земельної ділянки площею 0,40 га у власність для
експлуатації та обслуговування житлового будинку та
прибудинкової території на просп. Перемоги, 93 у
Святошинському районі м. Києва.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від

29.07.2015 було прийнято рішення направити матеріали на розгляд
робочої групи під головуванням О. Найдьонова.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до протоколу №5
від 06.08.2015 цієї робочої групи, згідно з яким постійній комісії
рекомендовано підтримати надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ:
За
пропозицією
депутата Київської міської ради
О. В. Найдьонова повернути справу-клопотання К-24797 до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) на доопрацювання для коригування меж
земельної ділянки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С.у Закревська Л.О., Меліхова Т.І., Міщенко О.Г.,
Семененко О.А., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

15.2.13. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21830
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою публічному акціонерному товариству
«Публічне акціонерне товариство «Всеукраїнський
Акціонерний Банк» щодо відведення земельної ділянки
площею 4,72 га в оренду на 1 рік для обслуговування та
експлуатації будівель та споруд автотранспортного
підприємства на вул. Перемоги, 20 у Святошинському
районі м. Києва.
Н а засіданні пост ійної ком ісії К иївської м іської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування від 19.05.2015 питання було знят о на
розгляд постійно дію чої р о б оч ої групи щодо вивчення стану
підгот овки Генерального плану м іст а Києва до 202 5 року.
Згідно з протоколом засідання цієї роб оч ої групи № 21 від
11.08.2015 комісії рекомендовано відмовити в наданні
дозволу та повернути мат еріали справ и-клопотання
суб ’єкт у подання у з в ’язку з ліквідацією банку П А Т
«Всеукраїнський Акціонерний Банк».

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати рекомендації постійно діючої робочої групи щодо
вивчення стану підготовки Генерального плану міста Києва до 2025 року,
викладені у протоколі засідання №21 від 11.08.2015 та відмовити у наданні
дозволу публічному акціонерному товариству «Публічне акціонерне
товариство «Всеукраїнський Акціонерний Банк» на розроблення документації

із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 4,72 га в оренду
на 1 рік для обслуговування та експлуатації будівель та споруд
автотранспортного підприємства на вул. Перемоги, 20 у Святошинському
районі м. Києва.
2.
Повернути справу-клопотання К-21830 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) у зв’язку з розпочатою процедурою ліквідації банку.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С.у Закревська Л.О., Меліхова Т.І., Семененко О.А.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

15.2.14. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24273
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою комунальному підприємству по утриманню
зелених насаджень Шевченківського району м. Києва
щодо відведення земельної ділянки площею 0,88 га у
постійне користування для утримання та обслуговування
скверу «Слава танкістам» на просп. Перемоги, 52/2 у
Шевченківському районі м. Києва.
На засіданні постійної комісії від 25.06.2015 було прийнято
рішення підтримати надання дозволу на розроблення документації
із землеустрою за умови коригування площі земельної ділянки, а
саме: збільшення площі земельної ділянки за.рахунок о б ’єднання
земельних ділянок на яких фактично розташований сквер.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до листа
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Л.90570291-13358 від 24.07.2015 згідно якого виконати рішення
постійної комісії Департамент земельних ресурсів не може,
оскільки земельна ділянка по просп. Перемоги, 50-а площею
0,3110 га перебуває у власності ТОВ «Шулявка».

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу комунальному підприємству по
утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва на
розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,88 га у постійне користування для утримання та обслуговування
скверу «Слава танкістам» на просп. Перемоги, 52/2 у Шевченківському районі
м. Києва з урахуванням графічної частини план-схеми земельної ділянки до
проекту дозволу на розроблення документації із землеустрою,
запропонованої суб’єктом подання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

16. Розгляд кадастрових справ - матеріали додаються.
16.1.
Розгляд кадастрових справ (громадяни):
16.1.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18487
Проект рішення «Про передачу громадянці Намацалюк
Раїсі Григорівні у власність земельної ділянки для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Чапаєвському
шосе, 25-а у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-7724 від 17.07.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
надійшов лист від заявниці Намацалюк Р.Г. від 08.09.2015
№08/Н-8352 з проханням виключити слово «будівництво».
Земельна ділянка площею 0,0461 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ:Підтримати проект
рішення «Про передачу громадянці
Намацалюк Раїсі Григорівні у власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Чапаєвському шосе, 25-а у Голосіївському районі м. Києва» за умови
виключення з цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництво», враховуючи звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Микитась М.В.,
Шилюк П.С., Міщенко О.Г., Непоп В.І., Турець В.В., Янченко Г.І.
участі в голосуванні не брали.

16.1.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21324
Проект рішення «Про передачу громадянці Одарич Наталії
Олександрівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва
і
обслуговування
жилого будинку,
госодарських будівель і споруд на вул. Залежній, 12-в у
Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-7769 від 30.07.2015)

Земельна ділянка площею 0,0886 га - у приватну власність.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд кадастрової справи А-21324 та відповідного
проекту рішення.
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 цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Микитась М.В.,
Шилюк П.С.у Міщенко О.Г., Непоп В.І., Турець В.В., Янченко Г.І.
участі в голосуванні не брали.

16.1.3.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21625
Проект рішення «Про передачу громадянину Прохоренку
Сергію Дмитровичу у приватному власніть земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Лазурній, 50 у
Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-7742 від 23.07.2015)

Земельна ділянка площею 0,0832 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Прохоренко С.Д.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Прохоренку Сергію Дмитровичу у приватному власніть земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Лазурній, 50 у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за»-11, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Безпалий О.І., Лапшов О.В.).

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Микитась М.В.,
Шилюк П.С.у Міщенко О.Г., Непоп В.І., Турець В.В., Янченко Г.І.
участі в голосуванні не брали.

16.1.4.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21650
Проект рішення «Про передачу громадянину Літвінчуку
Анатолію Володимировичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Передовій, 45-д у
Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-7852 від 01.09.2015)

Земельна ділянка площею 0,0702 га - у приватну власність.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, члена
постійної комісії Семененка О.А. зняти з розгляду проект рішення «Про
передачу громадянину Літвінчуку Анатолію Володимировичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Передовій, 45-д у
Голосіївському районі м. Києва» для додаткового вивчення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Микитась М.В.,
Левада С.Я., Міщенко О.Г., Непоп В.І., Турець В.В., Янченко Г.І.
участі в голосуванні не брали.

16.1.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21874
Проект рішення «Про передачу громадянину Дячуку
Андрію Юрійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Передовій, 23-г у
Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-7872 від 03.09.2015)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В., Шевченко О.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину Дячуку
Андрію Юрійовичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Передовій, 23-г у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Микитась М.В.,
Шилюк П.С., Левада С.Я., Міщенко О.Г., Непоп В.І., Турець В.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

16.1.6.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа №9157
Проект рішення «Про передачу громадянці Мороз Раїсі
Кузьмінічні, члену садового товариства «Сигнал»
Дарницького району м. Києва, у приватному власніть
земельної ділянки для ведення колективного садівництва
на вул. 63-й Садовій, діл. 75 у Дарницькому районі
м. Києва».
(ПР-7740 від 23.07.2015)

Земельна ділянка площею 0,0677 га - у приватну власність.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Мороз
Раїсі Кузьмінічні, члену садового товариства «Сигнал» Дарницького району
м. Києва, у приватному власніть земельної ділянки для ведення колективного
садівництва на вул. 63-й Садовій, діл. 75 у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Микитась М.В.,
Шилюк П .С . 9 Левада С.Я.у Міщенко О.Г., Непоп В.І.у Турець В .В .,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

16.1.7.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-9351
Проект рішення «Про передачу громадянці Дорофєєвій
Зінаїді Йосипівні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських
будівель
і
споруд
у
4-ому
пров. Лєрмонтова, 33 у Дарницькому районі м.Києва».
(ПР-7660 від 09.07.2015)

Земельна ділянка площею 0,0729 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд кадастрової справи А-9351 та відповідного
проекту рішення.
2. Створити робочу групу у складі депутатів Найдьонова О.В.,
Левади С.Я.у 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 цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Микитась М.В.,
Шилюк П.С.у Левада С.Я.у Міщенко О.Г., Непоп В.І.у Турець В.В .,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

16.1.8.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-12102
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
громадянину Телюку Віталію Петровичу, члену садового
товариства «Південне» Дарницького району м. Києва, для
ведення колективного садівництва на вул. 61-ій Садовій,
144 у Дарницькому районі м.Києва».
(ПР-7762 від 28.07.2015)

Земельна ділянка площею 0,0970 га - у приватну власність.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд кадастрової справи А-12102 та відповідного
проекту рішення.
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 цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Микитась М.В.,
Шилюк П.С.9 Міщенко О.Г.у Непоп В .І. у Турець В .В ., Янченко Г.І.
участі в голосуванні не брали.

16.1.9.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-13551
Проект рішення «Про передачу громадянці Макаренко
Г алині Іванівні земельної ділянки для ведення
колективного садівництва на вул. 5-тій Канальній, діл. 9 у
Дніпровському районі м. Києва».
(ПР-7787 від 10.08.2015)

Земельна ділянка площею 0,0402 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Макаренко Галині Іванівні земельної ділянки для ведення колективного
садівництва на вул. 5-тій Канальній, діл. 9 у Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С.у Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Микитась М.В.у Янченко Г.І. участі в
голосуванні не брали.
16.1.10.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-3704
Проект рішення «Про передачу громадянці Осецькій
Любові Никифорівні у приватну власність земельної
ділянки для будівнрицтва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Маршала Бірюзова, 18-а у Святошинському районі
м. Києва».
(ПР-7804 від 13.08.2015)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд кадастрової справи А-3704 та відповідного
проекту рішення.

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

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Микитась М.В.,
Шилюк П.С., Міщенко О.Г., Непоп В.І., Турець В.В., Янченко Г.І.
участі в голосуванні не брали.

16.1.11 .СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21189
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
громадянці Ковальській Марії Федорівні для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Овруцькій, 19 у
Шевченківському районі м. Києва».
(ПР-7830 від 26.08.2015)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
громадянці Ковальській Марії Федорівні для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Овруцькій, 19 у
Шевченківському районі м. Києва».
2. Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради 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» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Микитась М.В.,
Шилюк П.С., Міщенко О.Г., Непоп В.І., Турець В.В., Янченко Г.І.
участі в голосуванні не брали.

16.2.

Розгляд кадастрових справ (приватизація):

16.2.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9074
Розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Красій Ларисі Богданівні для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Панорамній, 29-а у

Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-7220 від 2304.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
надійшов лист від заявниці Красій Л.Б. від 27.07.2015
№08/К-6804 з проханням внести зміни до цільового
призначення, а саме: виключити слово «будівництво».
Земельна ділянка площею 0,0932 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Красій Ларисі Богданівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Панорамній, 29-а у Голосіївському районі м. Києва» за умови
виключення з цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва
і», враховуючи звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Микитась М.В.,
Непоп В.І.9 Міщенко О.Г.у Харченко О.В., Шилюк П.С.9
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
16.2.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9205
Розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Сорокіну Андрію Олексійовичу та
Гречушкіну Григорію Миколайовичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Листопадній, 2 у Голосіївському районі
м. Києва».
(ПР-7439 від 24.04.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
надійшов лист заявників Гречушкіна Г.М. та Сорокіна
А.О. від 05.08.2015 вх. №08/08/Г-7148 з проханням внести
зміни до цільового призначення, а саме: виключити слово
«будівництво».
Земельна ділянка площею 0,0593 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Сорокіну Андрію Олексійовичу та Гречушкіну Григорію
Миколайовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Листопадній, 2 у Голосіївському
районі м. Києва» за умови виключення з цільового призначення земельної
ділянки слів «будівництва і», враховуючи звернення заявників.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Микитась М.В.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г.у Харченко О.В., Шилюк П.С.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
16.2.3.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9160
Розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Зизі Любові Олексіївні для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Червонопрапорній, 107-6 у Голосіївському районі
м. Києва».
(ПР-7131 від 21.04.2015)

З врахуванням листа заявниці Зизи Л.О. від 21.07.2015
вх. №08/3-6613 з проханням внести зміни до цільового
призначення, а саме: замінити слово «будівництва» на
слово «експлуатації».
Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Зизі Любові Олексіївні для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Червонопрапорній,
107-6 у Голосіївському районі м. Києва» за умови викладення цільового
призначення земельної ділянки у такій редакції, а саме: «для експлуатації
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд»,
враховуючи звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Микитась М.В.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г., Харченко О.В., Шилюк П.С.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
16.2.4.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9145
Розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Ковтанцю Павлу Михайловичу,
Маловіку Володимиру Геннадійовичу, Ярощуку Євгену
Миколайовичу для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель і споруд на
вул. Цимбалів Яр, 20/19 у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-7285 від 23.04.2015)

З врахуванням листа заявників від 01.09.2015 вх. №08/КО8093 із проханням внести зміни до цільового призначення,

а саме: замінити слово «будівництва»
«експлуатації» .
Земельна ділянка площею ОД000 га - у власність.

на

слово

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Ковтанцю Павлу Михайловичу, Маловіку Володимиру
Геннадійовичу, Ярощуку Євгену Миколайовичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Цимбалів Яр, 20/19 у Голосіївському районі м. Києва» за умови заміни в
цільовому призначенні земельної ділянки слова «будівництва» словом
«експлуатації».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Микитась М.В.,
Непоп В.І., Міщенко О .Г, Харченко О.В., Шилюк П.С.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
16.2.5.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-8945
Розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Костюку Сергію Васильовичу, Куклі
Людмилі Михайлівні, Яремчук Оксані Юріївні та Куклі
В'ячеславу Юрійовичу для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Уральській, 17 у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-7758 від 28.07.2015)

Земельна ділянка площею 0,0740 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Костюку Сергію Васильовичу, Куклі Людмилі
Михайлівні, Яремчук Оксані Юріївні та Куклі В’ячеславу Юрійовичу для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Уральській, 17 у Голосіївському районі м. Києва».
2. Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради 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 Київської міської ради Гордон Д.І., Микитась М.В.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г., Харченко О.В., Шилюк П.С.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

16.2.6.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9225
Розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Жадьку Юрію Івановичу для
будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Лисогірській, 29 у
Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-7818 від 20.08.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
07.09.2015 надійшов лист №08/Ж-8303 від заявника з
проханням викласти цільове призначення земельної ділянки
у такій редакції: «для експлуатації та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд».
Земельна ділянка площею 0,0515 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішенняи «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Жадьку Юрію Івановичу для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Лисогірській, 29 у Голосіївському районі м. Києва» за умови заміни в
цільовому призначенні земельної ділянки слова «будівництва» словом
«експлуатації»,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І,, Микитась М.В.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г.9 Харченко О.В., Шилюк П.С.у
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
16.2.7.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-1016
Розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Приступі Антону Володимировичу та
Г айдаєнко Антоніні Павлівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Олега Кошового, 25 у Голосіївському
районі м. Києва».
(ПР-7018 від 20.04.2015)

Земельна ділянка площею 0,0822 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Приступі Антону Володимировичу та Гайдаєнко Антоніні
Павлівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Олега Кошового, 25 у Голосіївському районі
м. Києва».

2. Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради 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 Київської міської ради Гордон Д.І., Микитась М.В,,
Непоп В.І., Міщенко О.Г., Харченко О.В., Шилюк П.С.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
16.2.8.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9123
Розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Шепетуну Віталію Володимировичу,
Маковській Лідії Петрівні, Маковській Ользі Михайлівні
та Маковському Олегу Михайловичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Столєтова, 17 у Голосіївському районі
м. Києва».
(ПР-7332 від 23.04.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
надійшов лист заявників від 04.09.2015 з проханням
виключити з цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництво» та залишити слова «експлуатації та
обслуговування житлового будинку».
Земельна ділянка площею 0,1000 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Шепетуну Віталію Володимировичу, Маковській Лідії
Петрівні, Маковській Ользі Михайлівні та Маковському Олегу Михайловичу
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Столєтова, 17 у Голосіївському районі м. Києва» за умови
заміни в цільовому призначенні земельної ділянки слова «будівництва» на
слово «експлуатації», враховуючи звернення заявників.
2. У зв9язку з технічною помилкою у пункті 1 проекту рішення після
слів «громадянину Маковському Олегу Михайловичу-» виключити слова та
цифри «1/4 від 0,1000 га».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Микитась М.В.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г., Харченко О.В., Шилюк П.С.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

16.2.9.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9155
Розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Яловенко Вікторії Володимирівні та
Яловенку Руслану Миколайовичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Гребінки, 7 у Голосіївському районі
м. Києва».
(ПР-7215 від 22.04.2015)

Земельна ділянка площею 0,0646 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Яловенко Вікторії Володимирівні та Яловенку Руслану
Миколайовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Гребінки, 7 у Голосіївському районі
м. Києва».
2. Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради 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 Київської міської ради Гордон Д.І., Микитась М.В.,
Непоп В.І.у Міщенко О.Г., Харченко О.В., Шилюк П.С.,
Янченко Г.І. участ і в голосуванні не брали.
16.2.10.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9230
Розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Якушу Антону Івановичу для
будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Мічуріна, 44 у
Печерському районі м. Києва».
(ПР-7499 від 14.05.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
надійшов лист заявника від 16.07.2015 №08/Я-6466 з
проханням внести зміни до цільового призначення, а саме:
виключити слово «будівництво».
Земельна ділянка площею 0,7443 га - у приватну власність.

УХВАЛИЛИ: Повернути справу суб’єкту подання для надання документу, що
посвідчує право заявника на користування земельною ділянкою відповідно
до ст..22, 23 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування
або у власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції
згідно з рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 М І95/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради
16.2.11 .СЛУХАЛИ:

участі в голосуванні не брали.

Кадастрова справа П-6864
Розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Компанченко Людмилі Сергіївні та
Мельніченку Миколі Миколайовичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Брестській, 16 у Подільському районі
м. Києва».
(ПР-7699 від 16.07.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
надійшов лист від заявників Компанченко Л.С. та
Мельніченко М.М. від 23.07.2015 (вх. М08/КО-6779
від 27.07.2015) з проханням внести зміни до цільового
призначення, а саме: виключити слова «будівництва і».
Земельна ділянка площею 0,0969 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Компанченко Людмилі Сергіївні та Мельніченку Миколі
Миколайовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Брестській, 16 у Подільському районі
м. Києва» за умови виключення з цільового призначення земельної ділянки
слів «будівництва і», враховуючи звернення заявників.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради
16.2.12.СЛУХАЛИ:

участі в голосуванні не брали.

Кадастрова справа П-9084
Розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Сергеєвій Світлані Анатоліївні для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Мінському, 11-а
у Подільському районі м. Києва».
(ПР-6889 від 17.04.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування

надійшов лист заявниці від 24.07.2015 № 08/С-6745 з
проханням внести зміни до цільового призначення, а саме:
виключити слово «будівництво».
Земельна ділянка площею 0,0577 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Сергеєвій Світлані Анатоліївні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Мінському, 11-а у Подільському районі м. Києва» за умови виключення
з цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи
звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради
16.3.

участі в голосуванні не брали.

Розгляд кадастрових справ (відмова в передачі):

16.3.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21641
Розгляд проекту рішення «Про відмову у безоплатній
передачі громадянам Туріну Володимиру Юхимовичу,
Туріну Ігорю Юхимовичу земельної ділянки для ведення
садівництва, для будівництва і обслуговування жилого
будинку, для будівництва індивідуального гаражу на
вул. Червонофлотській, 34 в Оболонському районі
м. Києва».
(ПР-7768 від 30.07.2015)

Земельна ділянка площею 0,2768 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у безоплатній
передачі громадянам Туріну Володимиру Юхимовичу, Туріну Ігорю
Юхимовичу земельної ділянки для ведення садівництва, для будівництва і
обслуговування жилого будинку, для будівництва індивідуального гаражу на
вул. Червонофлотській, 34 в Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С., Гордон Д.І., Непоп В.І., Міщенко О.Г.,
Турець В.В.у Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не
брали.
16.3.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-14018
Розгляд проектурішення «Про відмову у передачі
громадянці Козловій Раїсі Михайлівні у власність

земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Чабанівській, 16 у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-7772 від 05.08.2015)

Земельна ділянка площею 0,0790 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
Голосували: За підтримку проекту рішення «Про відмову у передачі
громадянці Козловій Раїсі Михайлівні у власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Чабанівській, 16 у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Найдьонов О.В.).

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк
П.С., Гордон Д.І., Непоп В.І., Міщенко О.Г.,
Турець В.В., Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не
брали.
Рішення не прийнято.

16.4.
Розгляд кадастрових справ
припинення права користування):

(розірвання

договорів

оренди

/

16.4.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21585
Проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 30.11.2007 №79-6-00562 (з
урахуванням додаткової угоди про поновлення договору
оренди земельної ділянки від 13.03.2014 №39) та надання
дозволу на опрацювання можливості продажу земельної
ділянки (або продажу права її оренди) на земельних
торгах».
(ПР-7837 від 28.08.2015)

Проектом рішення передбачено: розірвати договір оренди земельної
ділянки від 30.11.2007 №79-6-00562 (з урахуванням додаткової угоди про
поновлення договору оренди земельної ділянки від 13.03.2014 №39) площею
1,7029 га;
надати дозвіл на опрацювання можливості продажу земельної ділянки (або
продажу права її оренди) на земельних торгах.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 30.11.2007 №79-6-00562 (з урахуванням додаткової
угоди про поновлення договору оренди земельної ділянки від 13.03.2014 №39)
та надання дозволу на опрацювання можливості продажу земельної ділянки
(або продажу права її оренди) на земельних торгах».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С.у Гордон Д.І.,
Непоп В.І., Міщенко О.Г.,
Турець В.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
16.4.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21531
Проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 13.04.2006 № 62-6-00332, укладеного
між Київською міською радою та фізичною особою підприємцем Миронець Ольгою Василівною для
будівництва, експлуатації та обслуговування автомобільної
стоянки на вул. Мілютенка, 11а у Деснянському районі
м. Києва».
(ПР-7698 від 16.07.2015)

Проектом рішення передбачено: розірвати розірвати договір оренди
земельної ділянки від 13.04.2006 № 62-6-00332 площею 0,0800 га
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 13.04.2006 № 62-6-00332, укладеного між Київською
міською радою та фізичною особою - підприємцем Миронець Ольгою
Василівною для будівництва, експлуатації та обслуговування автомобільної
стоянки на вул. Мілютенка, 11а у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Ш илюк П.С., Гордон Д.І., Непоп В.І., Міщенко О.Г.,
Турець В.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
16.4.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21548
Проект рішення «Про припинення Комунальному
підприємству з питань будівництва житлових будинків
«ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ»
права
користування
земельною ділянкою на перетині вул. Наталії Ужвій та
вул. Новомостицької у Подільському районі м.Києва».
(ПР-7812 від 17.08.2015)
Враховуючи
будівництва

звернення
житлових

комунального
підприємства з
питань
будинків «ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ» від

13.02.2015 №114/634.

Проектом рішення передбачено: розірвати припинити право постійного
користування земельною ділянкою площею 0,5226 га
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про припинення Комунальному
підприємству з питань будівництва житлових будинків «ЖИТЛОІНВЕСТБУД-

УКБ» права користування земельною ділянкою на перетині вул. Наталії Ужвій
та вул. Новомостицької у Подільському районі м.Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С., Гордон Д.І., Непоп В.І., Міщенко О.Г.,
Турець В.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
16.4.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21457
Проект рішення «Про припинення договору оренди
земельної ділянки від 22.09.2008 №75-6-00419 укладеного
між Київською міською радою та закритим акціонерним
товариством «СОФТЛАИН» для будівництва, експлуатації
та обслуговування науково-учбового центру з гуртожитком
готельного типу на вул. Василя Стуса, 35-37 у
Святошинському районі м. Києва та визначення переліку
земельних ділянок для опрацювання можливості їх
продажу (або продажу права їх оренди) на земельних
торгах».
(ПР-7789 від 10.08.2015)

Проектом рішення передбачено: припинити договір оренди земельної
ділянки від 22.09.2008 №75-6-00419 площею 0,4238 га
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про припинення договору оренди
земельної ділянки від 22.09.2008 №75-6-00419 укладеного між Київською
міською радою та закритим акціонерним товариством «СОФТЛАИН» для
будівництва, експлуатації та обслуговування науково-учбового центру з
гуртожитком готельного типу на вул. Василя Стуса, 35-37 у Святошинському
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 Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С.у Гордон Д.І., Непоп В.І., Міщенко О.Г.,
Турець В.В.у Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
16.4.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21743
Проект рішення «Про припинення комунальному
підприємству з питань будівництва житлових будинків
«Житлоінвестбуд-УКБ» права користування земельною
ділянкою на вул. Верховинній, 39-41 у Святошинському
районі м. Києва».
(ПР-7791 від 10.08.2015)

Проектом рішення передбачено: припинити право постійного користування
земельною ділянкою площею 0,2481 га

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про припинення комунальному
підприємству з питань будівництва житлових будинків «ЖитлоінвестбудУКБ» права користування земельною ділянкою на вул. Верховинній, 39-41 у
Святошинському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В,, Микитась М.В.,
Шилюк П.С., Гордон Д.І., Непоп В.І., Міщенко О.Г.,
Турець В.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
17. Повторний розгляд кадастрових справ - матеріали додаються.
17.1. Повторний розгляд кадастрових справ (надання /передача):
17.1.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20781
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянам
Підрушняк
Марині
Володимирівні,
Сиволапенку Вячеславу Вячеславовичу земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування закладу громадського
харчування на вул. Раїси Окіпної, 4 літ «А», «Б» у
Дніпровському районі м. Києва».
(ПР-5715 від .2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради від
23.12.2014 питання було знято на розгляд постійно діючої
робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального
плану міста Києва до 2025року.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до витягу № 1/50-5
від 30.07.2015 з протоколу від 28.07.2015 Мо20 засідання постійно
діючої робочої групи щодо вивчення стану підготовки
Генерального плану міста Києва до 2025 року, згідно з яким
постійній
комісії рекомендовано
повернути
матеріали
кадастрової справи суб’єкту подання, як такі, що протирічать
законодавству України, а саме: Закону України «Про
автомобільні дороги» в якому зазначено, що розташування будьяких об'єктів, будівель, споруд, або їх частин у межах «червоних
ліній» вулиць не допускається.

Земельна ділянка площею 0,0344 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
і

УХВАЛИЛИ: Підтримати рекомендації постійно діючої робочої групи щодо
вивчення стану підготовки Генерального плану міста Києва до 2025 року,
викладені у витязі № 1/50-5 від 30.07.2015 з протоколу від 28.07.2015 №20
засідання цієї робочої групи та повернути матеріали кадастрової справи
А-20781 з відповідним проектом рішення до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), як такі, що протирічать законодавству

України, а саме: Закону України «Про автомобільні дороги» в якому
зазначено, що розташування будь-яких об'єктів, будівель, споруд, або їх
частин у межах «червоних ліній» вулиць не допускається.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Ш илюк П.С,, Гордон Д.І., Непоп В.І., Міщенко О.Г.,
Турець В.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
17.1.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6899
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
земельної
ділянки
товариству
з обмеженою
відповідальністю
«БУДЖИТЛОСТАНДАРТ»
для
забудови земельної
ділянки у складі будівництва,
експлуатації
та
обслуговування
житловоадміністративного комплексу з вбудованими та
прибудованими
приміщеннями
громадського
і
торговельного призначення та наземним і підземними
паркінгами на вул. Івана Кудрі, 9/15 у Печерському
районі м. Києва».
(ПР-5676 від 01.09.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
31.03.2015 було прийнято рішення підтримати проект рішення
та відкласти винесення зазначеного питання на розгляд
пленарного засідання сесії Київської міської ради 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 2 4 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
Виноситься на повторний розгляд згідно листа Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2015
№057026-15611 (вх. № 08/15044 від 01.09.2015). Згідно з листом
запропоновано розглянути проект рішення із иільовим
призначенням земельної ділянки «для експлуатаиії та
обслуговування житлово - адміністративного комплексу з
вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського і
торговельного призначення та наземним і підземними
паркінгами». враховуючи звернення заявника від 21.08.2015 №106.

Проектом рішення передбачено:
передати в оренду на 10 років земельну ділянку площею 0,0083га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ» для
забудови земельної ділянки у складі будівництва, експлуатації та

обслуговування житлово-адміністративного комплексу з вбудованими та
прибудованими приміщеннями громадського і торговельного призначення та
наземним і підземними паркінгами на вул. Івана Кудрі, 9/15 у Печерському
районі м. Києва», за умови виключення із цільового призначення земельної
ділянки слів «забудови земельної ділянки у складі будівництва,»,
враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С., Гордон Д.І., Непоп В.І., Міщенко О.Г.,
Турець В.В.уЯнченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
17.1.3 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21093
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю «ГОТЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС «СПАСЬКИЙ» земельної ділянки для
реконструкції нежитлової будівлі під готель на
вул. Спаський, 31-а у Подільському районі м. Києва».
(ПР-7380 від 24.04.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
28.04.2015 було прийнято рішення підтримати проект рішення
але відкласти винесення зазначеного питання на розгляд
пленарного засідання сесії Київської міської ради 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».
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом
ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «СПАСЬКИЙ» від 03.09.2015
№24 (вх. М208/15196 від 04.09.2015) з проханням повторно
розглянути з
цільовим
призначенням
«експлуатація
та
обслуговування нежитлового будинку-готелю» та змінити
землекористувача у зв ’я зку із зміною власника будівлі.

Проектом рішення передбачено:
передати в оренду на 10 років земельну ділянку площею 0,1381 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати звернення заявника та викласти цільове
призначення земельної ділянки у такій редакції, а саме: «для експлуатації
та обслуговування нежилого будинку - готелю».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Шилюк П.С.,
Гордон Д.І., Непоп В.І., Міщенко О.Г., Турець В. В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

17.1.4.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-5232
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
фізичній особі - підприємцю Курпасу Дмитру Петровичу
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
кафе на вул. Солом' янській, 6-в у Солом'янському районі
м. Києва».
(ПР-7576 від 17.06.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
01,07.2015 було прийнято рішення направити матеріали на розгляд
робочої групи під головуванням О.В. Найдьонова.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом з протоколу
№ 4 засідання цієї робочої групи. Згідно з яким постійній комісії
рекомендовано підтримати проект рішення.

Проектом рішення передбачено: передати в оренду на 5 років земельну
ділянку площею 0,0164 га
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу фізичній особі підприємцю Курпасу Дмитру Петровичу земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування кафе на вул. Солом'янській, 6-в у Солом'янському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Шилюк П.С.,
Гордон Д.І., Непоп В.І.у Міщенко О .Г, Турець В.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
17.1.5.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6979
Повторний розгляд проекту рішення «Про цередачу
земельної ділянки ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«ТЕЛЕКАНАЛ
«ІНТЕР»
для
реконструкції
з
добудовою,
експлуатації
та
обслуговування адміністративно-складських будівель з
вбудовано-прибудованими приміщеннями та паркінгом
на вул. Дмитрівській, 30 у Шевченківському районі
м. Києва».
(ПР-7325 від 23.04.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
21.07.2015 було прийнято рішення підтримати проект рішення та
відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану

зонування або детального т ану 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».

Виноситься на повторний розгляд відповідно до листа заявника
ПАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР» від 07.08.2015 вх. №08/13904, який
звернувся з проханням внести зміни до цільового призначення
земельної ділянки, а саме: виключити слова «реконструкції з
добудовою».

Проектом рішення передбачено:
передати в оренду на 10 років земельну ділянку площею 0,5611 га
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати звернення заявника та виключити із цільового
призначення земельної ділянки слова «для реконструкції з добудовою»,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В,, Шилюк П.С,,
Гордон Д.І., Непоп В.І., Міщенко О.Г., Турець В.В,,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
17.2.

Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація):

17.2.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-8811
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянам Швитай Світлані
Григорівні, Швитай Володимиру Альбертовичу, Швитай
Вадиму
Володимировичу,
Чулковій
Вікторії
Володимирівні та Чулковій Ользі Всеволодівні для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Панорамній, 8 у
Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-6841 від 16.04.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
28,04,2015 було прийнято рішення підтримати проект рішення
та відкласти винесення зазначеного питання на розгляд
пленарного засідання сесії Київської міської ради 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».
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом заявників
від 23,07,2015 М08/КО-6681 з проханням внести зміни до
цільового призначення, а саме: виключити слово «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0510 га - приватизація земельної ділянки.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати звернення заявників та виключити із цільового
призначення земельної ділянки слова «будівництва і».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В,, Шилюк П.С.,
Гордон Д.І., Непоп В.І., Міщенко О.Г., Турець В.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
17.2.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-8809
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянам Рященко Любові
Лаврентіївні та Шатіловій Ларисі Василівні для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Панорамній, 31
у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-6839 від 16.04.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
28.04.2015 було прийнято рішення підтримати проект рішення
та відкласти винесення зазначеного питання на розгляд
пленарного засідання сесії Київської міської ради 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».
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом заявників
від 27.07.2015 №08/КО-6767 з проханням внести зміни до
цільового призначення, а саме: виключити слово «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0920 га - приватизація земельної ділянки.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати звернення заявників та виключити із цільового
призначення земельної ділянки слова «будівництва і».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Шилюк П.С.,
Гордон Д.І., Непоп В.І., Міщенко О.Г., Турець В.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
17.2.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-8801
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію

земельної ділянки громадянам Вітусевич Марії
Вікторівні, Вітусевич Анастасії Вікторівні, Вітусевич
Віктору
Тимофійовичу,
Вітусевич
Світлані
Олександрівні та Клімушевій Гертруді Василівні для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Панорамній, 14а у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-6894 від 17.04.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
28.04.2015 було прийнято рішення підтримати проект рішення
та відкласти винесення зазначеного питання на розгляд
пленарного засідання сесії Київської міської ради 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».
Виноситься на повторний розгляд згідно листа заявників від
24.07.2015 Ж208/КО-6734 з проханням внести зміни до цільового
призначення, а саме: виключити слово «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0525 га - приватизація земельної ділянки.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати звернення заявників та виключити із цільового
призначення земельної ділянки слова «будівництва і»,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Шилюк П.С.>
Гордон Д.І., Непоп В.І.у Міщенко О.Г.у Семененко О.А.,
Турець В.В.у Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
17.2.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-8807
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянам
Старковій Вірі
Костянтинівні, Старковій Вікторії Сергіївні, Старкову
Олександру Сергійовичу, Козловій Олені Сергіївні,
Вікторовій Олені Миколаївні та Вікторову Віктору
Миколайовичу для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Панорамній, 33 у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-6872 від 17.04.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
28.04.2015 було прийнято рішення підтримати проект рішення
та відкласти винесення зазначеного питання на розгляд

пленарного засідання сесії Київської міської ради 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».

Виноситься на повторний розгляд згідно листа заявників від
23.07.2015 № 08/КО-6680 з проханням внести зміни до цільового
призначення, а саме: виключити слово «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0746 га - приватизація земельної ділянки.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати звернення заявників та виключити із цільового
призначення земельної ділянки слова «будівництва і».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В.,■ Шилюк П.С.,
Гордон Д.І., Непоп В.І.у Міщенко О.Г., Семененко О.А.,
Турець В.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
17.2.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-8806
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянам Бондаренку Василю
Павловичу, Бондаренко Любові Андріївні та Бондаренку
Олександру
Васильовичу
для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку, . господарських
будівель і споруд на вул. Панорамній, 25-а у
Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-6876 від 17.04.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
28.04.2015 було прийнято рішення підтримати проект рішення
та відкласти винесення зазначеного питання на розгляд
пленарного засідання сесії Київської міської ради 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».
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом заявників
від 24.07.2015 № 08/КО-6728 з проханням внести зміни до
цільового призначення, а саме: виключити слово «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0884 га - приватизація земельної ділянки.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати звернення заявників та виключити із цільового
призначення земельної ділянки слова «будівництва і».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Шилюк П.С.,
Гордон Д .І., Непоп В.І., Міщенко О.Г., Семененко О.А.,
Турець В.В.у Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
17.2.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-8805
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянам Тесленку Валерію
Васильовичу, Тесленко Людмилі Яківні та Тесленку
Юрію Валерійовичу для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Панорамній, 21 у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-6871 від 17.04.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
28.04.2015 було прийнято рішення підтримати проект рішення
та відкласти винесення зазначеного питання на розгляд
пленарного засідання сесії Київської міської ради 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».
Виноситься на повторний розгляд згідно листа заявників від
23.07.2015 № 08/КО-6682 з проханням внести зміни до цільового
призначення, а саме: виключити слово «будівництво
» .

Земельна ділянка площею 0,0999 га - приватизація земельної ділянки.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати звернення заявників та виключити із цільового
призначення земельної ділянки слова «будівництва і».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В.у Шилюк П.С.у
Гордон Д.І.у Непоп В.І., Міщенко О.Г.у Семененко О.А.,
Турець В.В.у Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
17.2.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9285
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянину Наместникову Дмитру
Сергійовичу для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Славгородському, 10 у Дарницькому районі
м. Києва».
(ПР-7639 від 03.07.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
29.07.2015 було прийнято рішення підтримати проект рішення
та відкласти винесення зазначеного питання на розгляд
пленарного засідання сесії Київської міської ради 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».
Виноситься на повторний розгляд згідно листа заявника
громадянина Наместникова Д.С. від 03.08.2015 вх. №08/Н-7019,
який звернувся з проханням внести зміни до цільового
призначення, а саме: виключити слова «будівництва і».

Земельна ділянка площею 0,0521 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати звернення заявника та викласти цільове
призначення земельної ділянки у такій редакції «для експлуатації і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Шилюк П.С.,
Гордон Д.І.у Непоп В.І.У Міщенко О.Г., Семененко О.А.,
Турець В.В.уЯнченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
17.2.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9284
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Васечко Людмилі
Василівні для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Славгородському, 8-а у Дарницькому районі
м. Києва».
(ПР-7640 від 03.07.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
29.07.2015 було прийнято рішення підтримати проект рішення
та відкласти винесення зазначеного питання на розгляд
пленарного засідання сесії Київської міської ради 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».
Виноситься на повторний розгляд згідно листа заявника від
04.08.2015 вх. №08/В-7060. Громадянка звернулась з проханням
внести зміни до цільового призначення, а саме: замінити слово
«будівництво на слово «експлуатація».
»

Земельна ділянка площею 0,0526 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати звернення заявниці та викласти цільове
призначення земельної ділянки в такій редакції «для експлуатації і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Шилюк П.С.,
Гордон Д.І., Непоп В.І., Міщенко О.Г., Семененко О.А.,
Турець В.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
17.2.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9093
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Бугаковій Тетяні Іванівні
для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Добросусідській, 12-а у Солом’янському районі
м. Києва».
(ПР-6794 від 16.04.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
16.06.2015 проект рішення було підтримано за умови викладення
цільового призначення земельної ділянки у такій редакції: «для
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд».
На пленарному засіданні сесії Київської міської ради від
23.07.2015 питання було знято з розгляду.
Виноситься на повторний розгляд згідно звернень:
- лист Маципура Т.П. від 21.07.2015 (вх. №08/М-6619 від
22.07.2015) з проханням призупинити розгляд справи;
- лист Бугакової Т.І. від 27.07.2015 (вх. № 08/Б-6776 від
27.07.2015) щодо розгляду справи;
- лист Бугакової Т.І. в особі представника за довіреністю
Коркішка М.Ф. від 28.07.2015 вх. №08/Б-6844 з проханням
винести справу на розгляд на пленарному засіданні сесії
Київської міської ради.

Земельна ділянка площею 0,0696 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати рішення постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування від 16.06.2015
та винести вищезазначений проект рішення на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

17.3.

Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни):

17.3.1 .СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21487
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
Пивовару Олександру Петровичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, госодарських будівель і споруд на
вул. Бродівській, 152-г у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-7587 від 22.06.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
21.07.2015 питання було знято на розгляд робочої груш під
головуванням О.В. Найдьонова.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до протоколу № 5
засідання цієї робочої групи від 06.08.2015 , згідно з яким комісії
рекомендовано відхилити проект рішення та рекомендувати
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
зарезервувати земельну ділянку для оформлення її учасникам
антитеростичної операції.

Земельна ділянка площею 0,0714 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, голови
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування В.В. Прокопіва зняти з розгляду
проект рішення «Про передачу Пивовару Олександру Петровичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, госодарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 152-г у
Голосіївському районі м. Києва» для додаткового вивчення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Шилюк П.С.,
Гордон Д.І., Непоп В.І., Міщенко О.Г., Турець В.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
17.3.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19385
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Каденюк Вірі Юріївні у власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських
будівель і споруд у

пров. Залежному, 49-а у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-7228 від 23.04.2015)

Земельна ділянка площею 0,0999 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
Голосували: За підтримку проекту рішення «Про передачу громадянці
Каденюк Вірі Юріївні у власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Залежному, 49-а у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 3 (Лапшов О.В., Меліхова Т.І., Семененко О.А.).

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Шилюк П.С.,
Гордон Д.І.у Непоп В.І.у Міщенко О.Г., Турець В .В .,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

17.3.3.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-16175
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Левінському Олександру Євгенійовичу у
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Садовому, 85 у Голосіївському районі
м. Києва».
(ПР-7192 від 22.04.2015)
Н а засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 27.06.2015 було
прийнято рішення повернути матеріали справи суб’єкту подання для
коригування площі земельної ділянки.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до листа Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
м іської держ авної адміністрації) від 11.08.2015 М057021-057/Л-179411205 щодо повторного розгляду.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Левінському Олександру Євгенійовичу у власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Садовому, 85 у Голосіївському районі м. Києва»
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
Депутати Київської міської ради Микитась М.В.у Гордон Д.І.,
Баленко І.М.у Найдьонов О.В., Турець В.В. участі в голосуванні

не брали.

17.3.4.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-16602
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
земельної ділянки громадянину Гончарову Павлу
Григоровичу для ведення індивідуального садівництва на
вул. Промисловій, 17-а у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-6743 від 14.04.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
29.07.2015 питання було підтримано за умови коригування меж
земельної ділянки.
Виноситься на розгляд згідно з листом заявника Гончарова П.Г.
від 27.08.2015 (вх. №08/Г-8178 від 03.09.2015) щодо повторного
розгляду без умови щодо зміни площі та конфігурації
земельної ділянки, оскільки немає оформлення документів триває
довго та у заявник відсутні кошти на розроблення ще одного
проекту.

Земельна ділянка площею 0,0812 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Найдьонов О.В., Гончаров П.Г.
Голосували: За підтримку проекту рішення «Про передачу земельної ділянки
громадянину Гончарову Павлу Григоровичу для ведення індивідуального
садівництва на вул. Промисловій, 17-а у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти» - 5 (Лапшов О.В., Меліхова Т.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А.); «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Шилюк П.С.,
Баленко І.М., Закревська Л.О., Микитась М.В., Янченко Г.І.
участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

17.3.5.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19811
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Ігнатенко Владі Костянтинівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Нижній Вал, 19-а у Дарницькому районі
м. Києва».
(ПР-6763 від 15.04.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з п итан ь
містобудування, архітектури та землекористування від
19.05.2015 прийнято рішення направити матеріали до
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) на
доопрацювання.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом

Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
02.09,2015 №057022-1577’ відповідно до якого до матеріалів
долучені документи на житловий будинок.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявниці Ігнатенко В.К. від 02.09.2015 №08/1-8098 щодо внесення
змін до цільового призначення, а саме виключити слово «будівництва
і» та надати земельну ділянку «для експлуатації та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд».

Земельна ділянка площею 0,0877 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Ігнатенко Владі Костянтинівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Нижній Вал, 19-а у Дарницькому районі м. Києва» за умови
викладення цільового призначення земельної ділянки у такій редакції\ а
саме: «для експлуатації і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд», враховуючи звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Микитась М.В., Янченко Г.І. участі в
голосуванні не брали.
17.3.6.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21318
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Боднар Анастасії Василівні земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у 4-му пров. Радистів, 2 у
Деснянському районі м. Києва».
(ПР-7298 від 23.04.2015)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 21.07.2015
прийнято рішення направити матеріали на розгляд робочої групи
під головуванням О. В. Найдьонова.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до протоколу засідання
цієї робочої групи № 5 від 06.08.2015, згідно з яким комісії
рекомендовано підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Боднар Анастасії Василівні земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у 4-му
пров. Радистів, 2 у Деснянському районі м. Києва».

2. Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради 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» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Микитась М.В., Янченко Г.І. участі в
голосуванні не брали.
17.3.7.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21319
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Артамонову Артуру Віталійовичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Вешенському, 35 у Деснянському районі
м. Києва».
(ПР-6938 від 20.04.2015)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 21.07.2015
прийнято рішення направити матеріали на розгляд робочої групи
під головуванням О. В. Найдьонова.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до протоколу засідання
цієї робочої групи N25. від 06.08.2015, згідно з яким комісії
рекомендовано підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Артамонову Артуру Віталійовичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Вешенському, 35 у Деснянському районі м. Києва».
2. Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради 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» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Микитась М.В., Янченко Г.І. участі в
голосуванні не брали.

17.3.8.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-13534
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Єгоровій Тетяні Іванівні у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Луговій, 6-а у Солом'янському районі м. Києва».
(ПР-6651 від 06.03.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
21.07.2015 питання було знято на розгляд робочої групи під
головуванням О.В. Найдьонова.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до протоколу № 5
засідання цієї робочої групи від 06.08.2015, згідно з яким постійній
комісії рекомендовано підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,0647 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Єгоровій
Тетяні Іванівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Луговій, 6-а у Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Микитась М.В., Янченко Г.І. участі в
голосуванні не брали.
17.3.9.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-9358
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки
громадянину
Філіпову Павлу
Аркадійовичу для будівництва і обслуговування житлового
будинку,
господарських
будівель
і споруд на
вул. Повітрофлотській, 82 у Солом'янському районі
м. Києва».
(ПР-7203 від 22.04.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.05.2015
було ухвалено рішення повернути матеріали справи на
доопрацювання, а саме: для надання документу, що посвідчує
право заявника на користування земельною ділянкою.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до листа
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
17.07.2015 М057029-08/Ф-8066-10170, згідно з яким зауваження
постійної комісії враховано, до матеріалів справи додано документ

що посвідчує право заявника на користування земельною ділянкою
(наказу по радгоспу «Совки» від 13.06.1991).

Земельна ділянка площею ОД000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Філіпову Павлу Аркадійовичу для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Повітрофлотській, 82 у Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Микитась М.В., Янченко Г.І. участі в
голосуванні не брали.
17.4. Повторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди
та внесення змін до них):
17.4.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21308
Проект рішення
«Про
поновлення
приватному
підприємству «ЛЕДАС» договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування існуючого
кафе в комплексі з літнім майданчиком на вул. Героїв
Оборони, 9/10 у Голосіївському районі м. Києва та
внесення змін до нього».
(ПР-7436 від 24.04.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
01.07.2015 питання було знято на розгляд постійної комісії
Київської міської ради з питань екологічної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом з протоколу
М І 5 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики від 21.07.2015 №08/288/03-15, відповідно до
якого погоджено проект рішення.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 22.04.2005 №79-6-00300 площею 0,0443 га
та внести зміни до нього, а саме:
- слова «для експлуатації та обслуговування існуючого кафе в комплексі з
літнім майданчиком та для будівництва гостьової автостоянки і громадського
туалету» замінити словами «для експлуатації та обслуговування існуючого
кафе в комплексі з літнім майданчиком» у відповідних відмінках.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Найдьонов О.В., Рикичинський Ю.Ф.
Голосували: За підтримку проекту рішення «Про поновлення приватному
підприємству «ЛЕДАС» договору оренди земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування існуючого кафе в комплексі з літнім майданчиком на

вул. Героїв Оборони, 9/10 у Голосіївському районі м. Києва та внесення змін
до нього».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 4 (Лапшов О.В., Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А.).

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Баленко І.М.,
Гордон Д.І., Закревська Л.О., Микитась М.В,, Янченко Г.І.
участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

17.4.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21628
Проект рішення «Про поновлення виробничому
кооперативу «Надія» договору оренди земельної ділянки
для
експлуатації
та
обслуговування
існуючого
торговельного павільйону на вул. Серафимовича, 10 у
Дніпровському районі м. Києва та внесення змін до
нього».
(ПР-7732 від 17.07.2015)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 29.07.2015
було ухвалено рішення перенести розгляд питання на наступне
засідання.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 06.06.2002 №66-6-00052 площею 0,0412 га,
та внести зміни до нього, а саме:
- слова «кооператив «Надія» замінити словами «виробничий кооператив
«Надія».
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити виробничому кооперативу «Надія» договір оренди
земельної ділянки від 06.06.2002 №66-6-00052 для експлуатації та
обслуговування існуючого торговельного павільйону на вул. Серафимовича,
10 у Дніпровському районі м. Києва та внесення змін до нього.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
06.06.2002 №66-6-00052 на 10років та внесення змін до нього, а саме: слова
«кооператив «Надія» замінити словами «виробничий кооператив «Надія»,
а також щодо приведення умов договору у відповідність до законодавства
у порядку, передбаченому статтями 34 та 35 Порядку передачі (надання)
земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної
власності в місті Києві, у редакції згідно з рішенням Київської міської ради
від 04.03.2015№195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - 1 (Найдьонов О.В.),
«утрималось» - 2 (Лапшов О.В., Семененко О.А.).

17.4.3. СЛУХАЛИ:

КадастровасправаА-21690
Проект рішення «Про поновлення ПРИВАТНОМУ
ПІД11ИЄМСТВУ «ХОРС-Т» договору оренди земельних
ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
комплексної
автомийки
та
шиномонтажу
на
просп. Броварському у Дніпровському районі м. Києва».
(ПР-7731 від 17.07.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
21.07.2015 питання було знято на розгляд постійно діючої робочої
групи щодо вивчення стану підготовки Генерального плану міста
Києва до 2025 року.
Виноситься на повторний розгляд згідно витягу з протоколу
№21 засідання цієї робочої групи від 25.08.2015 №1/51-6 згідно з
яким, матеріали направлено на постійну комісію для
прийняття остаточного рішення.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельних ділянок від 05.07.2010 № 66-6-00573 загальною площею 0,1500 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити ПРИВАТНОМУ ПІД11ИЄМСТВУ «ХОРС-Т» договір
оренди земельних ділянок від 05.07.2010 № 66-6-00573 для будівництва,
експлуатації та обслуговування комплексної автомийки та шиномонтажу на
просп. Броварському у Дніпровському районі м. Києва.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельних ділянок від
05.07.2010 № 66-6-00573 на 5 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Микитась М.В., Янченко Г.І. участі в
голосуванні не брали.
17.4.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21320
Проект рішення
«Про

поновлення

приватному

підприємству «Інститут дерматокосметології доктора
Богомолець» договору оренди земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлізакладу
по
наданню
медичних
послуг
на
вул. Мартиросяна, 17-6 у Солом'янському районі
м. Києва та внесення змін до нього».
(ПР-7412 від 24.04.2015)

Виноситься на повторний розгляд відповідно до листа ПП
«Інститут дерматокосметології доктора Богомолець» від
26,06,2015 №08/11515 щодо перегляду проекту рішення, а саме
виключення з нього пункту щодо внесення змін до договору
оренди земельної ділянки 01.04.2010 №72-6-00598, а саме: слова та
цифри «вул. Мартиросяна, 17-6 у Солом’янському районі м. Києва»
замінити словами та цифрами «вул. Мартиросяна, 17-Б (літ. А) у
Солом’янському районі м.Києва».

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди земельної
ділянки від 01.04.2015 №72-6-00598 площею 0,0504 га
та внести зміни до нього, а саме:
слова та цифри «вул. Мартиросяна, 17-6 у Солом’янському районі м. Києва»
замінити словами та цифрами «вул. Мартиросяна, 17-Б (літ. А) у Солом’янському
районі м.Києва».
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1, Враховуючи звернення заявника, поновити на 5 років договір
оренди земельної ділянки укладений між Київською міською радою та ПП
«Інститут дерматокосметології доктора Богомолець» від 01.04,2010 № 726-0598 площею 0,0504 га по вул. Мартиросяна 17-Б у Солом’янському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі закладу по наданню медичних послуг.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
01.04 2015 М72-6-00598 на 5 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міськоїради від 04.03.2015 М І95/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Микитась М.В., Янченко Г.І. участі в
голосуванні не брали.
18. Розгляд правових висновків управління
діяльності Київської міської ради:

правового

забезпечення

забезпечення діяльності Київської міської ради від 29.07.2015
№08/230-1742 до проекту рішення «Про зупинення права
користування земельною ділянкою на вулиці Гоголівській,
32-В в Шевченківському районі міста Києва» за поданням
депутатів Київської міської ради В . Мандрик, Г. Янченко,
В. Михайленка - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 29.07.2015 №08/2 ЗО-1742, лист депутата Київської міської ради В Мандрик
від 17.07.2015 №08/279-059-94, копія проекту рішення та пояснювальна записка до
нього - на 13-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені в правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
29.07.2015 №08/230-1742 до проекту рішення «Про зупинення права
користування земельною ділянкою на вулиці Гоголівській, 32-В в
Шевченківському районі міста Києва», та замінити слово «частково» у
пункті першому проекту рішення словом «тимчасово».
2. Запропонувати суб'єктам подання винести зазначений проект
рішення на розгляд чергового пленарного засідання сесії Київської міської
ради для прийняття остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Микитась М.В., Янченко Г.І. участі в
голосуванні не брали.
18.2. СЛУХАЛИ: Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
25.08.2015 №08/230-1984 до проекту рішення «Про
погодження документації із землеустрою» за поданням
постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 25.08.2015 №08/230-1984, копія проекту рішення —на 11-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
25 08.2015 №08/230-1984 до проекту рішення «Про погодження документації
із землеустрою».
2. Суб'єкту подання доопрацювати вищезазначений проект рішення з
урахуванням зауважень згідно з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 25.08.2015 №08/230-1984.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

18.3. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
11.08.2015 №08/230-1863 до проекту рішення «Про
поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«Буклія» договору оренди земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправної
станції на просп. Мінському (біля автостанції «Полісся» у
Подільському районі м. Києва» (ПР-7767 від 29.07.2015,
кадастрова справа № А-21797) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 11.08.2015 №08/230-1863, копія проекту рішення - на 4-х арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
11.08.2015 М08/230-1863 до проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «Буклія» договору оренди земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправної станції на
просп. Мінському (біля автостанції «Полісся» у Подільському районі
м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення та матеріали
кадастрової справи А-21797 на доопрацювання суб'єкту подання до
вирішення судових спорів.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Микитась М.В., Янченко Г.І. участі в
голосуванні не брали.
18.4. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
06.04.2015 №08/230-821 до проекту рішення «Про передачу
земельної
ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю «Юнігран» та комунальному підприємству
«Керуюча дирекція Шевченківського району» для
обслуговування офісних приміщень та бойлерної на
вул. Михайлівська, 20 (літ. В) у Шевченківському районі
м. Києва» (ПР-6351 від 24.12.2014, кадастрова справа
№Д-6410) - матеріали додаються.
З урахуванням витягу з протоколу № 40 засідання

постійної комісії Київської міської ради з питань власності
від 28.07.2015 №08/283-520, згідно з яким комісії
рекомендовано погодити проект рішення.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 06.04.2015 N908/230-821, копія проекту рішення та додатки до нього - на
11-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
06.04.2015 №08/230-821 до проекту рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Юнігран» та комунальному
підприємству
«Керуюча
дирекція Шевченківського району»
для
обслуговування офісних приміщень та бойлерної на вул. Михайлівська, 20
(літ. В) у Шевченківському районі м. Києва».
2.
Направити вищезазначений проект рішення та матеріали
кадастрової справи Д-6410 суб'єкту подання на доопрацювання з
урахуванням зауважень згідно з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 06.04.2015 №08/230-821.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Микитась М.В., Янченко Г.І. участі в
голосуванні не брали.
18.5. СЛУХАЛИ: Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
10.08.2015 №08/230-1840 до проекту рішення «Про
внесення змін до рішення Київської міської ради від
18.10.2007 №1009/3842 «Про передачу Українській
Уніонній Конференції Церкви Адвентистів сьомого дня
земельної ділянки для реконструкції незавершеного
будівництвом об’єкта під медичний центр з його
подальшими експлуатацією та обслуговуваннями на
вул. Лариси Руденко, 3 у Дарницькому районі м. Києва» із
змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київської
міської ради від 18.09.2008 №297/297» (ПР-5513 від
13.08.2015,
кадастрова
справа
№
А-19885)
матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 10.08.2015 М908/230-1840, копія проекту рішення - на 5-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
10.08.2015 №08/230-1840 до проекту рішення «Про внесення змін до рішення

Київської міської ради від 18.10.2007 №1009/3842 «Про передачу Українській
Уніонній Конференції Церкви Адвентистів сьомого дня земельної ділянки для
реконструкції незавершеного будівництвом об’єкта під медичний центр з його
подальшими експлуатацією та обслуговуваннями на вул. Лариси Руденко, 3 у
Дарницькому районі м. Києва» із змінами та доповненнями, внесеними
рішенням Київської міської ради від 18.09.2008 №297/297».
2. Підтримати раніше ухвалене рішення постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування від 29.07.2015 щодо погодження проекту рішення «Про
внесення змін до рішення Київської міської ради від 18.10.2007 №1009/3842
«Про передачу Українській Уніонній Конференції Церкви Адвентистів
сьомого дня земельної ділянки для реконструкції незавершеного будівництвом
об'єкта під медичний центр з його подальшими експлуатацією та
обслуговуваннями на вул. Лариси Руденко, 3 у Дарницькому районі м. Києва»
із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від
18.09.2008 №297/297» за умови викладення абзацу 2 пункту 1 проекту
рішення у такій редакції:
«у назві та пункті 2 рішення слово «передачу» замінити словом «надання»,
слова «для реконструкції незавершеного будівництва об’єкта під медичний
центр з його подальшими експлуатацією та обслуговуванням» замінити
словами «для експлуатації та обслуговування медичного центру», а
також доповнення проекту рішення пунктом такого змісту: «розірвати
за згодою сторін договір оренди земельної ділянки, укладений між
Київською міською радою та Українською Уніонною Конференцією Церкви
Адвентистів сьомого дня від 22.05.2009 М63-6-00542», враховуючи
звернення заявника.
3. Винести вищезазначений проект рішення на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Микитась М.В., Янченко Г.І. участі в
голосуванні не брали.
18.6. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
10.08.2015 №08/230-1841 до 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» (ПР-6393 від 30.12.2014,
кадастрова справа М А-18493) - матеріали додаються.

(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 10.08.2015 №08/230-1841, копія проекту рішення - на 5-ти арк.).

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
10.08.2015 М 08/230-1841 до 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».
2. Направити вищезазначений проект рішення та матеріали
кадастрової справи А-18493 суб'єкту подання на доопрацювання з
урахуванням зауважень згідно з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 10.08.2015 М 08/230-1841.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Микитась М.В.,
Гордон Д.І., Баленко І.М., Закревська Л.О., Семененко О.А.,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
18.7. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
10.08.2015 №08/230-1851 до проекту рішення «Про
поновлення та внесення змін до договору оренди земельної
ділянки від 13.03.2008 №72-6-00496, укладеного між
Київською міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю
«ФОК-СІГМА»
для
будівництва,
експлуатації та обслуговування торговельно-офісного
центру з підземним паркінгом на вул. Гарматній, 35/2 у
Солом’янському районі м. Києва» (ПР-7665 від 10.07.2015,
справа МА-21698) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 10.08.2015 №08/230-1851, копія проекту рішення - на 5-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
10.08.2015 М 08/230-1851 до проекту рішення «Про поновлення та внесення
змін до договору оренди земельної ділянки від 13.03.2008 №72-6-00496,
укладеного між Київською міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю «ФОК-СІГМА» для будівництва, експлуатації та
обслуговування торговельно-офісного центру з підземним паркінгом на
вул. Гарматній, 35/2 у Солом’янському районі м. Києва».

2. Направити вищезазначений проект рішення та матеріали
кадастрової справи А-21698 суб'єкту подання на доопрацювання з
урахуванням зауважень згідно з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 10,08,2015 №08/230-1851,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Микитась М.В.,
Гордон Д.І., Баленко І.М., Закревська Л.О., Семененко О.А.,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
18.8. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
12.08.2015 №08/230-1873 до проекту рішення «Про
припинення договору оренди земельної ділянки на
вул. Верхній, 4 у Печерському районі м. Києва та
визначення переліку земельних ділянок для опрацювання
можливості їх продажу (або продажу права їх оренди) на
земельних торгах» (ПР-6299 від 16.12.2014, кадастрова
справа МА-21349) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 12.08.2015 №08/230-1873, копія проекту рішення - на 5-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
12.08.2015 №08/230-1873 до проекту рішення «Про припинення договору
оренди земельної ділянки на вул. Верхній, 4 у Печерському районі м. Києва та
визначення переліку земельних ділянок для опрацювання можливості їх
продажу (або продажу права їх оренди) на земельних торгах».
2.
Направити вищезазначений проект рішення та матеріали
кадастрової справи А-21349 суб'єкту подання на доопрацювання з
урахуванням зауважень згідно з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 12.08.2015 №08/230-1873.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Микитась М.В.,
Гордон Д.І., Баленко І.М., Закревська Л.О., Семененко О.А.,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
18.9. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
12.08.2015 №08/230-1871 до проекту рішення «Про
передачу земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю
«Ксенод»
для
реконструкції
з
розширенням магазину під офісно-діловий та розважальний

комплекс, його подальшої експлуатації та обслуговування
на вул. Червоноармійській, 44-г у Голосіївському районі
м. Києва» (ПР-7592 від 23.06.2015, кадастрова справа
МА-20377) - матеріали додаються
До комісії надійшов лист ТОВ «Ксенод» ех. N208/15046
від 02.09.2015 з проханням відхилити правовий висновок.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 12.08.2015 №08/230-1871, лист ТОВ «Ксенод» вх. №08/15046 від 02.09.2015,
копія проекту рішення - на 6-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
12.08.2015 №08/230-1871 до проекту рішення «Про передачу земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Ксенод» для
реконструкції з розширенням магазину під офісно-діловий та розважальний
комплекс,
його
подальшої
експлуатації
та
обслуговування
на
вул. Червоноармійській, 44-г у Голосіївському районі м. Києва», оскільки
судовий спір, про який йдеться у правовому висновку, не стосується
наявних в матеріалах справи майнових документів на об’єкт нерухомого
майна, розташованого на земельній ділянці (свідоцтво про право власності
індексний номер М 27340719 від 26.09.2014).
2. Підтримати раніше ухвалене рішення постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування від 21.07.2015 щодо погодження проекту рішення «Про
передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
«Ксенод» для реконструкції з розширенням магазину під офісно-діловий та
розважальний комплекс, його подальшої експлуатації та обслуговування на
вул. Червоноармійській, 44-г у Голосіївському районі м. Києва».
3. Винести вищезазначений проект рішення на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Микитась М.В.,
Гордон Д.І.у Баленко І.М.У Закревська Л.О., Семененко О.А.,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
18.10. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
03.08.2015 №08/230-1783 до проекту рішення «Про
передачу земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «СОЛО ПЛЮС» та громадянці
Солоневич Ользі Михайлівні для експлуатації та
обслуговування офісної будівлі на вул. Володимирській,
77-а (літ. А) у Голосіївському районі м. Києва» (ПР-6724

від 07.04.2015, кадастрова
матеріали додаються.

справа №

А-19600)

-

(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 03.08.2015 №08/230-1783, копія проекту рішення - н а 5-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені в правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
03.08.2015 №08/230-1783 до проекту рішення «Про передачу земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «СОЛО ПЛЮС» та
громадянці Солоневич Ользі Михайлівні для експлуатації та обслуговування
офісної будівлі на вул. Володимирській, 77-а (літ. А) у Голосіївському районі
м. Києва», та виключити із зазначеного проекту рішення пункт 4.
2.
Винести зазначений проект рішення на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Микитась М.В.,
Гордон Д.І., Баленко І.М., Закревська Л.О., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
18.11. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
03.08.2015 №08/230-1779 до проекту рішення «Про
передачу земельної ділянки обслуговуючому кооперативу
«Автокооператив власників гаражних боксів «Славутич-1»
для експлуатації та обслуговування гаражів на
вул. Російській, 57 у Дарницькому районі м. Києва»
(ПР-7616 від 30.08.2015, кадастрова справа № А-21635) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 03.08.2015 №08/230-1779, копія проекту рішення - на 5-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
03.08.2015 №08/230-1779 до проекту рішення «Про передачу земельної
ділянки обслуговуючому кооперативу «Автокооператив власників гаражних
боксів «Славутич-1» для експлуатації та обслуговування гаражів на вул.
Російській, 57 у Дарницькому районі м. Києва».
2.
Підтримати раніше ухвалене рішення постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування від 21.07.2015 щодо погодження проекту рішення «Про
передачу земельної ділянки обслуговуючому кооперативу «Автокооператив

власників гаражних боксів «Славутич-1» для експлуатації та обслуговування
гаражів на вул. Російській, 57 у Дарницькому районі м. Києва».
3.
Винести вищезазначений проект рішення на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Микитась М.В.,
Гордон Д.І., Баленко І.М., Закревська Л.О., Непоп В.І.,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
18.12. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
04.08.2015 №08/230-1796 до проекту рішення «Про
передачу
автокооперативу
по
експлуатації
та
обслуговуванню гаражів «КРИШТАЛЬ-АВТО» земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування існуючих
гаражів на вул. Автозаводській, 69 в Оболонському районі
м. Києва» (ПР-7638 від 03.07.2015, кадастрова справа
МА-6759) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 04.08.2015 №08/230-1796, копія проекту рішення - на 4-х арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
04.08.2015 М 08/230-1796 до проекту рішення «Про передачу автокооперативу
по експлуатації та обслуговуванню гаражів «КРИШТАЛЬ-АВТО» земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування існуючих гаражів на
вул. Автозаводській, 69 в Оболонському районі м. Києва».
2. Підтримати раніше ухвалене рішення постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування від 21.07.2015 щодо погодження проекту рішення «Про
передачу автокооперативу по експлуатації та обслуговуванню гаражів
«КРИШТАЛЬ-АВТО» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
існуючих гаражів на вул. Автозаводській, 69 в Оболонському районі
м. Києва».
3. Винести вищезазначений проект рішення на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Микитась М.В.,
Гордон Д.І., Баленко І.М., Закревська Л.О., Непоп В.І.,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

18.13. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
04.08.2015 №08/230-1792 до проекту рішення «Про
відмову у поновленні договору оренди земельної ділянки
від 07.12.2006 № 91-6-00599, укладеного між Київською
міською радою та закритим акціонерним товариством
«КШВМІСЬКБУД-1»
для
будівництва
житлового
комплексу з об'єктами обслуговування населення та
паркінгом» (ПР-7415 від 24.04.2015, кадастрова справа
№ А-20443) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 04.08.2015 №08/230-1792, копія проекту рішення - на 5-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
04.08.2015 №08/230-1792 до проекту рішення «Про відмову у поновленні
договору оренди земельної ділянки від 07.12.2006 № 91-6-00599, укладеного
між Київською міською радою та закритим акціонерним товариством
«КШВМІСЬКБУД-1» для будівництва житлового комплексу з об'єктами
обслуговування населення та паркінгом».
2.
Направити вищезазначений проект рішення та матеріа
кадастрової справи А-20443 суб'єкту подання на доопрацювання з
урахуванням зауважень згідно з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 04.08.2015 №08/230-1792.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Микитась М.В.,
Гордон Д.І., Баленко І.М., Закревська Л.О., Непоп В.І.,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
18.14. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
05.08.2015 №08/230-1803 до проекту рішення «Про
надання Дарницькій районній в місті Києві державній
адміністрації земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування амбулаторії лікарів
сімейної медицини з допоміжними приміщеннями на
вул. Завальній, 1-в у Дарницькому районі м. Києва»
(ПР-7653 від 09.07.2015, кадастрова справа № Д-6595) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 05.08.2015 №08/230-1803, копія проекту рішення - на 5-ти арк.).

УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
05.08.2015 №08/230-1803 до проекту рішення «Про надання Дарницькій
районній в місті Києві державній адміністрації земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування амбулаторії лікарів сімейної
медицини з допоміжними приміщеннями на вул. Завальній, 1-в у Дарницькому
районі м. Києва».
2. Підтримати раніше ухвалене рішення постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування від 21.07.2015.
3. Винести вищезазначений проект рішення на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Микитась М.В.,
Гордон Д.І.9 Баленко І.М., Закревська Л.О., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
18.15. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
11.08.2015 №08/230-1862 до проекту рішення «Про
внесення змін до договору оренди земельної ділянки від
05.05.2004 №91-6-00251» (ПР-7680 від 15.07.2015,
кадастрова справа № А-21675) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 11.08.2015 №08/230-1862, копія проекту рішення - на 5-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, члена
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування В.О. Михайленка відхилити
зауваження, викладені у правовому висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 11.08.2015 №208/230-1862
до проекту рішення «Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки
від 05.05.2004 №91-6-00251», оскільки до матеріалів справи долучені
документи, які підтверджують право власності на майно, зокрема
свідоцтво на право власності на нерухоме майно від 24.02.2015, індексний
номер: 34086515, згідно з яким приватне підприємство «ІНТЕРСЕРВІС 2009» є власником адміністративної будівлі, яка розташована на земельній
ділянці на вул. Златоустівській, 24-а у Шевченківському районі м. Києва.
2.
Підтримати раніше ухвалене рішення постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування від 29.07.2015 щодо погодження проекту рішення «Про

внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 05.05.2004 №91-600251».
3.
Винести вищезазначений проект рішення на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Микитась М.В.,
Гордон Д.І., Баленко І.М., Закревська Л.О., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
18.16. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
12.08.2015 №08/230-1867 до проекту рішення «Про
розірвання договору оренди земельної ділянки від
23.07.2004 № 63-6-00143, укладеного на підставі пункту 34
рішення Київської міської ради від 27.11.2003 №236/1111
«Про надання і вилучення земельних ділянок та
припинення права користування землею» (ПР-6858 від
17.04.2015у
кадастрова
справа
№А-20901)
матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 12.08.2015 №08/230-1867, копія проекту рішення - на 5-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
12.08.2015 М08/230-1867 до проекту рішення «Про розірвання договору
оренди земельної ділянки від 23.07.2004 № 63-6-00143, укладеного на підставі
пункту 34 рішення Київської міської ради від 27.11.2003 №236/1111 «Про
надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування
землею».
2. Направити вищезазначений проект рішення та матеріали
кадастрової справи А-20901 субгєкту подання на доопрацювання з
урахуванням зауважень згідно з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 12.08.2015 №08/230-1867.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Микитась М.В.у
Гордон Д.І.у Баленко І.М., Закревська Л.О., Харченко О.В.у
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
18.17. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
12.08.2015 №08/230-1868 до проекту рішення «Про

відмову у поновленні договору оренди земельної ДІЛЯНКИ
від 26.07.2004 № 91-6-00298, укладеного між Київською
міською радою та товариством з
обмеженою
відповідальністю «РЕ-АЛЬВЕ»
для
будівництва,
експлуатації та обслуговування оздоровчого центру» (ПР7445 від 24.04.2015, кадастрова справа № А-20475) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 12.08.2015 №08/230-1868, копія проекту рішення - на 4-ох арк,).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
12.08.2015 №08/230-1868 до проекту рішення «Про відмову у поновленні
договору оренди земельної ділянки від 26.07.2004 № 91-6-00298, укладеного
між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
«РЕ-АЛЬВЕ» для будівництва, експлуатації та обслуговування оздоровчого
центру».
2. Направити вищезазначений проект рішення та матеріали
кадастрової справи А-20475 суб'єкту подання на доопрацювання з
урахуванням зауважень згідно з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 12.08.2015 №08/230-1868.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Микитась М.В.,
Гордон Д.І., Баленко І.М., Закревська Л.О., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
18.18. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
11.08.2015 №08/230-1865 до проекту рішення «Про
надання
ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
«ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» земельної ділянки для
експлуатації та
обслуговування
адміністративного
будинку Резиденції Посла Сполучених Штатів Америки в
Україні на вул. Покровській, 5 у Подільському районі
м. Києва» (ПР-7704 від 16.07.2015, кадастрова справа
МА-21249) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 11.08.2015 №08/230-1865, копія проекту рішення - на 4-ох арк.).

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

11.08.2015 №08/230-1865 до проекту рішення «Про надання ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування адміністративного будинку Резиденції Посла Сполучених
Штатів Америки в Україні на вул. Покровській, 5 у Подільському районі
м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення та матеріали
кадастрової справи А-21249 суб'єкту подання на доопрацювання з
урахуванням зауважень згідно з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 11.08.2015 №08/230-1865.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Микитась М.В.,
Гордон Д.І., Баленко І.М., Закревська Л.О., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
18.19. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
12.08.2015 №08/230-1874 до проекту 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,
кадастрова справа № А-21350) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 12.08.2015 №08/230-1874, копія проекту рішення - на 5-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
12.08.2015 №08/230-1874 до проекту 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».
2. Направити вищезазначений проект рішення та матеріали
кадастрової справи А-21350 суб'єкту подання на доопрацювання, з
урахуванням зауважень згідно з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 12.08.2015 №08/230-1874.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Гордон Д.І.,
Баленко І.М., Закревська Л.О., Найдьонов О.В., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

19. Різне (розгляд листів, розгляд та затвердження протоколів засідань
робочих груп):
19.1. СЛУХАЛИ:

Розгляд
листа
начальника
Головного
управління
Держгеокадастру у м. Києві О.М. Цвяха від 11.08.2015 №1526-7777.32-1781/20-15 (вх. №26519 від 20.08.2015) про
створення робочої групи щодо виявлення, аналізу та
впровадження переліку вільних земельних ділянок, які
можуть бути надані із земель комунальної власності тим чи
іншим пільговим категоріям населення для будівництва та
обслуговування житлових будинків, господарських будівель
і споруд - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради
від 25.08.2015 N926519, лист Головного управління Держгеокадастру у
м. Києві від 20.08.2015 №26519 - на 2-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Поліщук О.Г., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: Звернутися до міського голови з пропозицією щодо створення
спільної робочої групи для виявлення, аналізу та впровадження переліку
вільних земельних ділянок, які можуть бути надані із земель комунальної
власності тим чи іншим пільговим категоріям населення для будівництва та
обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд у складі
представників Головного управління Держгеокадастру у м. Києві,
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування, депутатів Київської міської ради та представників
громадських організацій,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Гордон Д.І.,
Баленко І.М., Закревська Л.О., Найдьонов О.В., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
19.2. СЛУХАЛИ:

Розгляд звернення депутата Київської міської ради
В. Михайленка від 31.08.2015 №08/279-064-869 (вх.
№08/15001 від 31.08.2015) про створення робочої групи з
питань щодо розв’язання проблем потерпілих від злочинної
діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній «ЕлітаЦентр» при будівництві на вул. Маршала Малиновського,
32-36 - матеріали додаються.
(звернення депутата Київської міської ради В. Михайленка від 31.08.2015
№08/279-064-869 (вх. №08/15001 від 31.08.2015) - на 1-му арк.).

УХВАЛИЛИ: Створити робочу групу у складі депутатів Михайленка В.О,,
Безпалого О.1.9Кустової В.В., а також представників:
- Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації);
- Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
- Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації);
- Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації);
- Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
- комунального підприємства «Київське інвестиційне агентство»;
- Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у місті
Києві;
- Оболонськоїрайонної в м. Києві державної адміністрації;
із залученням до робочої групи за згодою представників інших
департаментів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та депутатів Київської міської ради.
Визначити головою робочої групи депутата Михайленка В.О.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Микитась М.В.,
Гордон Д.І., Баленко І.М., Непоп В.І., Семененко О.А., Турець В.В.
участі в голосуванні не брали.

19.3. СЛУХАЛИ: Розгляд звернення депутата Київської міської ради
В. Дворнікова стосовно розгляду проекту рішення «Про
припинення Національному
банку України
права
користування земельною ділянкою 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» - матеріали додаються.
З урахуванням розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 11.08.2015 № 783 «Про
припинення Національному
банку України
права
користування земельною ділянкою на вул. Академіка
Вільямса, 10 у Голосіївському районі м. Києва».
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради
від 15.06.2015 №1674/ПР, звернення депутата Київської міської ради

В. Дворнікова від 15.06.2015 №08/279/727-63, проект рішення
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 38-ми арк.)

з

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Дворніков В.М.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про припинення Національному
банку України права користування земельною ділянкою 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».
2. Рекомендувати Голосіївській районній в місті Києві державній
адміністрації як головному розпоряднику бюджетних коштів у Голосіївському
районі розпочати розробку проектно-кошторисної документації із будівництва
дитячого садочка на 240 місць на вул. Академіка Вільямса, 10 у
Голосіївському районі м. Києва та вжити заходів щодо включення витрат на
здійснення цього будівництва до Програми економічного та соціального
розвитку міста Києва на 2016 рік.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Гордон Д.І.,
Баленко І.М., Закревська Л.О., Найдьонов О.В., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
19.4. СЛУХАЛИ:

Розгляд
листа
Департаменту
земельних
ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 04.09.2015 №0570216005 щодо уточнення цільового призначення земельної
ділянки площею 0,2045 га на просп. Броварському у
Деснянському районі м. Києва, яка передається приватному
підприємству «ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ» {кадастрова
справа Д-6965) - матеріали додаються.
(лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.09.2015
№05702-16005, копія листа П П «ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ» від 11.08.2015
№01/08 (вх. від 13.08.2015 №08/14244) - на 2-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Мосійчук Ю.А.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати пропозицію приватного підприємства «ГІЛЬДІЯ
НЕРУХОМОСТІ», викладену у листі від 11.08.2015 №01/08 (вх. від 13.08.2015
№08/14244).
2.
Підтримати проект рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ» земельної ділянки для
організації під'їздів та будівництва об'єктів транспортної інфраструктури на
просп. Броварському у Деснянському районі м. Києва» за умови викладення
цільового призначення земельної ділянки у такій редакції, а саме: для
під їздів та розміщення об'єктів транспортної інфраструктури.

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

Депутати Київської міської ради Микитась М.В,, Гордон Д.І.,
Баленко І.М., Закревська Л.О., Найдьонов О.В., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

ПИТАННЯ, ВНЕСЕНІ НА РОЗГЛЯД ДОДАТКОВО
20. СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Київської міської ради, голови постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування В. Прокопіва заслухати
народного депутата України В. Ф. Сташука щодо необхідності
повторного розгляду проекту 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 Солом'янському районі м. Києва» у
зв'язку із нововиявленими обставинами, які можуть вплинути
на реалізацію прав територіальної громади міста Києва в сфері
земельних відносин (ікадастрова справи А-20319, ПР-6703 від
06.04.2015).
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Сташук В.Ф., Непоп В,І.
УХВАЛИЛИ: 1. Взяти до відома інформацію, озвучену народним депутатом
України В. Ф. Сташуком щодо необхідності повторного розгляду проекту
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
Солом'янському районі м. Києва».
2. Доручити постійно діючій робочій групі щодо вивчення стану
підготовки Генерального плану міста Києва до 2025 року у термін до
наступного засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування додатково вивчити
матеріали кадастрової справи А-20319 та відповідний проект рішення із
залученням депутата Київської міської ради Непопа В.І. та інших
зацікавлених депутатів Київської міської ради.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання відповідного
протоколу засідання вищезазначеноїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В.В., Янченко Г.І. участі в
голосуванні не брали.

21. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київської міської ради, голови постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування В.В. Прокопіва щодо
розгляду проекту рішення «Про затвердження Концепції
комплексного впорядкування міського простору міста Києва
«Комфортне
місто»
за
поданням
Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
29.07.2015 №08/231-1986/ПР, лист в.о. керівника апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 29.07.2015 №009-644,
проект рішення, пояснювальна записка та додатки до нього на 10-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Меліхова Т.І., Кустова В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Прийняти за основу проект рішення «Про затвердження
Концепції комплексного впорядкування міського простору міста Києва
«Комфортне місто» та перенести розгляд цього проекту рішення на
наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.
2. Повернути вищезазначений проект рішення та Концепцію
комплексного впорядкування міського простору до Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
для
підготовки
презентаційних матеріалів.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В. В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С., Міщенко О.Г., Турець В.В., Янченко Г.І. участі в
голосуванні не брали.
22. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київської міської ради, члена постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування В.І. Непопа щодо розгляду
проекту рішення «Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 28.02.2013 № 74/9131 «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки житлово-будівельному кооперативу
«Вчитель-1» на вул. Миколи Василенка,
14-г у
Солом’янському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування багатоповерхового житлового будинку та
прибудинкової території» (кадастрова справа А-21676,
ПР-7843 від 28.08.2015) - матеріали додаються.
(проект рішення та пояснювальна записка до нього на 4-х арк.)

Земельна ділянка полощею 0,56 га.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 28.02.2013 № 74/9131 «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
житлово-будівельному кооперативу «Вчитель-1» на вул. Миколи Василенка,
14-г у Солом’янському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
багатоповерхового житлового будинку та прибудинкової території».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Шилюк П.С.,
Міщенко О.Г., Турець В.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не
брали.
23. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київської міської ради С. Кутняка щодо
розгляду проекту рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки площею 0,9289 га по вул. Глибочицькій, 5 у
Шевченківському районі м. Києва, укладеного між Київською
міською радою та Релігійним Управлінням Церкви Ісуса
Христа Святих Останніх Днів в Україні №91-6-00490 від
26.09.2005 року» - матеріали додаються..
(проект рішення, пояснювальна записка та додатки до нього на 15-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки площею 0,9289 га по вул. Глибочицькій, 5 у
Шевченківському районі м. Києва, укладеного між Київською міською радою
та Релігійним Управлінням Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів в
Україні №91-6-00490 від 26.09.2005 року».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С., Міщенко О.Г., Турець В.В., Янченко Г.І. участі в
голосуванні не брали.
24. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київської міської ради, заступника
голови постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
В.М. Дворнікова щодо розгляду проекту рішення «Про
надання статусу скверу земельній ділянці орієнтовною
площею 1,30 га (земельна ділянка комунальної власності
територіальної громади міста Києва) на вул. І. Крамського, 10
у Святошинському районі м. Києва» за поданням міського
голови В. Кличка (доручення заступника міського голови - секретаря
Київської

міської

ради

від

08.09.2015

№08/231-2188/ПР)

матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
08.09.2015 №08/231-2188/ПР, лист керівника апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.09.2015 №009-679р
проект рішення, пояснювальна записка та додатки до нього на 11-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці орієнтовною площею 1,30 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва) на вул. І. Крамського, 10 у
Святошинському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Шилюк П.С.,
Міщенко О.Г., Турець В.В.у Янченко Г.І. участі в голосуванні не
брали.
25. СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Київської міської ради, голови постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування В.В. Прокопіва щодо
розгляду проекту рішення «Про продаж земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «АНТАРЕС
КОМПАШ» для експлуатації та обслуговування магазину кафе на вул. Героїв Дніпра, 37-Б в Оболонському районі
м. Києва» (кадастрова справа Є-1290, ПР-7910 від
07.09.2015) - матеріали додаються.
(проект рішення, пояснювальна записка та додатки до нього до нього - на 5-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продаж земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «АНТАРЕС КОМПАНІ» для
експлуатації та обслуговування магазину - кафе на вул. Героїв Дніпра, 37-Б в
Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М., Семененко О.А.,
Турець В.В. участі в голосуванні не брали.

26. СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Київської міської ради, першого
заступника голови постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
С. Я. Левади щодо розгляду проекту рішення «Про поділ
земельної ділянки, що перебуває в оренді товариства з
обмеженою відповідальністю «АГРОТОПСЕРВІС» на вулиці
Зарічній, 1 у Дарницькому районі м. Києва та внесення змін до
договору оренди земельної ділянки від 24.10.2008 №63-6-

00516» (кадастрова справа А-21636, ПР- 7907 від 07.09.2015)матеріали додаються.
(і

проект рішення, пояснювальна записка та додатки до нього - на 5-ти арк.)

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поділ земельної ділянки, що
перебуває
в
оренді
товариства з
обмеженою відповідальністю
«АГРОТОПСЕРВІС» на вулиці Зарічній, 1 у Дарницькому районі м. Києва та
внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 24.10.2008 №63-600516».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Шилюк П.С.,
Міщенко О.Г., Турець В.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не
брали.
21. СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Київської міської ради, першого
заступника голови постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
С. Я. Левади щодо розгляду проекту рішення «Про передачу
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
«Фірма «Фавор» для експлуатації та обслуговування молочної
кухні на вул. Тулузи, 5 літ. Б у Святошинському районі
м. Києві» (кадастрова справа А-21082, ПР-7521 від
25.05.2015)- матеріали додаються.
(проект рішення та пояснювальна записка до нього - на 5-ти арк.)

Земельна ділянка площею 0,3120 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма «Фавор» для експлуатації
та обслуговування молочної кухні на вул. Тулузи, 5 літ. Б у Святошинському
районі м. Києві».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Шилюк П.С.,
Міщенко О.Г., Турець В.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не
брали.
28. СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Київської міської ради, першого
заступника голови постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
С. Я. Левади щодо розгляду проекту рішення «Про передачу
громадянці Босенко Маріанні Іванівні у приватну власність
земельної ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Сонячній, 10-6 у Шевченківському районі м. Києва»
(кадастрова справа А-8058, ПР-5921 від 31,10,2014) матеріали додаються,
{лист заявниці Босенко М.І. від 28.08.2015 №057/Б-2350 щодо внесення змін і уточнень
до матеріалів кадастрової справи, проект рішення з пояснювальною запискою до нього
- на 6-ти арк.)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Босенко
Маріанні Іванівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Сонячній, 10-6 у Шевченківському районі м. Києва» за умови
виключення з цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництва»,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В,, Шилюк П.С.,
Міщенко О.Г., Турець В. В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не
брали.
29. СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Київської міської ради, першого
заступника голови постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
С. Я. Левади щодо розгляду проекту рішення «Про розірвання
договору оренди земельної ділянки, укладеного між
Київською міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю за участю іноземного капіталу «МТН»
07.03.2007 року на підставі рішення Київської міської ради від
21 грудня 2006 №465/522, зареєстрованого 30.03.2007 №12-600410» за поданням депутата Київської міської ради, першого
заступника голови постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
С. Левади - матеріали додаються.
{лист депутата Київської міської ради С.Я. Левади від 02.09.2015 №08/279/050-248,
проект рішення з пояснювальною запискою до нього - на 7-ми арк)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки, укладеного між Київською міською радою та товариством з
обмеженою відповідальністю за участю іноземного капіталу «МТН»
07.03.2007 на підставі рішення Київської міської ради від 21 грудня 2006
№465/522, зареєстрованого 30.03.2007 №12-6-00410».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Шилюк П.С.,
Міщенко О.Г., Турець В.В.у Янченко Г.І. участі в голосуванні не
брали.
ЗО. СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Київської міської ради, члена постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування В. Михайленка щодо
розгляду проекту рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАЇНСЬКА АРХІТЕКТУРНА СПІЛКА» для експлуатації
та обслуговування торговельно-офісного комплексу на
просп. Леся Курбаса, 19 у Святошинському районі м. Києва»
(ікадастрова справа Д-4691, ПР-7912 від 08.09.2015) матеріали додаються.
(лист ТОВ «УКРАЇНСЬКА АРХІТЕКТУРНА СПІЛКА» від 08.09.2015 №№08/15389,
проект рішення з пояснювальною запискою до нього - на 6-ти арк.)

Проектом
рішення
передбачено:
передати
ТОВ
«УКРАЇНСЬКА
АРХІТЕКТУРНА СШ ЖА» земельну ділянку площею 0,6108 га в оренду
на 1 рік.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Михайленко В.О., Поліщук О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА
АРХІТЕКТУРНА СПІЛКА» для експлуатації та обслуговування торговельноофісного комплексу на просп. Леся Курбаса, 19 у Святошинському районі
м. Києва» за умови зміни терміну оренди земельної ділянки, а саме: надати
в оренду на 15 років, враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Шилюк П.С.,
Міщенко О.Г., Турець В.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не
брали.
31. СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Київської міської ради, члена постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування І. М. Баленка щодо
розгляду проекту рішення «Про поновлення ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕМЗА ГРУП»
договору оренди земельних ділянок для експлуатації та
обслуговування адміністративного будинку (готельного
комплексу) (літера «А») на вул. Петра Сагайдачного, 21 у
Подільському районі м. Києва» {кадастрова справа А-19932,
ПР-7862 від 01.09.2015) - матеріали додаються.
(і

доручення заступника Київського міського голови - секретаря Київської міської ради

від 01.09.2015 №08/231-2143/ПР, лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації від 01.09.2015
№057052-15618, проект рішення з пояснювальною запискою до нього - на 7-ми арк.)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди земельних
ділянок від 27.12.2007 № 85-6-00375 площами 0,0619 га та 0,0068 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Баленко І.М.
УХВАЛИЛИ:
1.
Поновити
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕМЗА ГРУП» договір оренди земельних ділянок
від 27.12.2007 № 85-6-00375 для експлуатації та обслуговування
адміністративного будинку (готельного комплексу) (літера «А») на вул. Петра
Сагайдачного, 21 у Подільському районі м. Києва.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельних ділянок від
27,12.2007 № 85-6-00375 на 5 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 М І95/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Дворніков В.М.,
Микитась М.В., Турець В.В., Харченко О.В. участі в голосуванні не
брали.
32. СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Київської міської ради, заступника
голови постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
П. С. Шилюка щодо розгляду проекту рішення «Про передачу
приватному підприємству «Будінвестмонтаж» земельної
ділянки для будівництва житлових будинків на вул. Петра
Дегтяренка, 22 в Оболонському районі м. Києва» (кадастрова
справа
Д-5304,
ПР-7908
від
07.09.2015)
матеріали додаються.
(доручення заступника Київського міського голови - секретаря Київської міської ради
від 07.09.2015 №08/231-2187/ПР, лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації від 07.09.2015
№057052-16065, проект рішення та пояснювальна записка до нього - на 8-ми арк.)

Земельна ділянка площею 2,9021 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Шилюк П.С.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу приватному
підприємству «Будінвестмонтаж» земельної ділянки для будівництва
житлових будинків на вул. Петра Дегтяренка, 22 в Оболонському районі
м. Києва».

2. Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради 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» -1 6 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Дворніков В.М., Микитась М.В,,
Турець В.В., Харченко О.В. участі в голосуванні не брали.
33. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київської міської ради Ю. Лещенка
щодо розгляду проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці біля будинків №30 - З2-А на вулиці Героїв
Дніпра в Оболонському районі м. Києва» за поданням
депутата Київської міської ради Ю. Лещенка
матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
25.08.2015 №08/231-2099/ПР, проект рішення, пояснювальна записка та додатки до
нього - на 9-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Лещенко Ю.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці біля будинків №30 - З2-А на вулиці Героїв Дніпра в
Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Дворніков В.М., Микитась М.В.,
Турець В.В., Харченко О.В. участі в голосуванні не брали,
34. СЛУХАЛИ:

Пропозицію директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) О. Г. Поліщука щодо розгляду
проекту рішення «Про поновлення товариству з обмеженою
відповідальністю «Фірма «БМТ-Сервіс» договору оренди
земельної ділянки для розміщення, експлуатації та
обслуговування тимчасової відкритої автостоянки на
просп. Московському, 23-а в Оболонському районі м. Києва»
(кадастрова справа А-21810, ПР-7814 від 18.08.2015) матеріали додаються.
(проект рішення та пояснювальна записка до нього - на 5-ти арк.)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 09.04.2009 №78-6-00587 площею 0,3248 га.

УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма
«БМТ-Сервіс» договір оренди земельної ділянки від 09.04.2009 №78-6-00587
для розміщення, експлуатації та обслуговування тимчасової відкритої
автостоянки на просп. Московському, 23-а в Оболонському районі м. Києва.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
09.04.2009 №78-6-00587 на 5 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Дворніков В.М., Микитась М.В.,
Турець В.В., Харченко О.В. участі в голосуванні не брали.
35. СЛУХАЛИ:

Пропозицію директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) О. Г. Поліщука щодо розгляду
проекту рішення «Про передачу приватному акціонерному
товариству «НЕО ВІТА» земельної ділянки для будівництва
житлово-офісного торговельного комплексу з вбудованоприбудованими приміщеннями громадського, соціального та
торговельного призначення, з підземним та наземним
паркінгами на просп. Возз'єднання, 19 у Дніпровському
районі м. Києва» (кадастрова справа Д-7222, ПР-7913 від
08.09.2015)-матеріали додаються.
(проект рішення та пояснювальна записка до нього - на 5-ти арк.)

Земельна ділянка площею 5,4164 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу приватному
акціонерному товариству «НЕО ВІТА» земельної ділянки для будівництва
житлово-офісного торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського, соціального та торговельного призначення, з
підземним та наземним паркінгами на просп. Возз'єднання, 19 у
Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Дворніков В.М.,
Микитась М.В., Турець В.В., Харченко О.В. участі в голосуванні не
брали.
36. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київської міської ради, члена постійної

комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування В. О. Михайленка щодо
розгляду проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельним ділянкам на вул. Північній між будинками №30 та
№36 та на вул. Прирічній між будинками №1 та №5 в
Оболонському районі міста Києва» - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
07.09.2015 №08/231-2183/ПР, лист депутата Київської міської ради В.О. Михайленка
від 07.09.2015 №08/279-064-882, проект рішення та пояснювальна записка до нього - на
11-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Махайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельним ділянкам на вул. Північній між будинками №30 та №36 та на
вул. Прирічній між будинками №1 та №5 в Оболонському районі міста
Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Дворніков В.М.,
Микитась М.В., Турець В.В., Харченко О.В. участі в голосуванні не
брали.
37. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київської міської ради, члена постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування В. О. Михайленка щодо
розгляду проекту рішення «Про розв'язання деяких проблем
громадян, постраждалих від діяльності групи інвестиційнобудівельних компаній «Еліта-Центр» - матеріали додаються.
(лист депутата Київської міської ради В.О. Михайленка від 07.09.2015 №08/279-064883, проект рішення та пояснювальна записка до нього - на 6-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про розв'язання деяких проблем
громадян, постраждалих від діяльності групи інвестиційно-будівельних
компаній «Еліта-Центр».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Дворніков В.М.,
Микитась М.В., Турець В.В., Харченко О.В. участі в голосуванні не
брали.
38. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київської міської ради Я. Діденка щодо
розгляду проекту рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки, укладеного між Київською міською радою
та товариством з обмеженою відповідальністю «Український
фонд розвитку регіонів» 17.01.2006 на підставі рішення

Київської міської ради від 19 липня 2005 року №855/3430,
зареєстрованого
21.01.2006
№82-6-00338»
матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
14.07.2015 №08/231-1852/ПР, лист депутата Київської міської ради Я. Діденка від
14.07.2015 №08/279-119-15/126, проект рішення, пояснювальна записка та додатки до
нього - на 12-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки, укладеного між Київською міською радою та товариством з
обмеженою відповідальністю «Український фонд розвитку регіонів»
17.01.2006 на підставі рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року
№855/3430, зареєстрованого 21.01.2006 №82-6-00338».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Дворніков В.М., Микитась М.В.,
Турець В.В.у Харченко О.В. участі в голосуванні не брали.
39. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київської міської ради Я. Діденка щодо
розгляду проекту рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки, укладеного між Київською міською радою
та товариством з обмеженою відповідальністю «Інноваційна
Будівельна Компанія» 27.12.2006 на підставі рішення
Київської міської ради від 31 жовтня 2006 року №234/291,
зареєстрованого
10.01.2007
№12-6-00399»
матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
14.07.2015 №08/231-1853/ПР, лист депутата Київської міської ради Я. Діденка від
14.07.2015 №08/279-119-15/125, проект рішення, пояснювальна записка та додатки до
нього проект рішення та пояснювальна записка до нього - на 11-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки, укладеного між Київською міською радою та товариством з
обмеженою відповідальністю «Інноваційна Будівельна Компанія» 27.12.2006
на підставі рішення Київської міської ради від 31 жовтня 2006 року №234/291,
зареєстрованого 10.01.2007 №12-6-00399».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Дворніков В.М., Микитась М.В.,
Турець В.В., Харченко О.В. участі в голосуванні не брали.
40. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київської міської ради, члена постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Т. І. Меліхової щодо
розгляду листа від 07.09.2015 №08/279/259-231 з проханням

надати доручення проінспектувати прибудинкову територію
будинку №3/1 на вул. Якуба Коласа та дитячого
реабілітаційного центру «Пролісок» на предмет порушень
земельного законодавства - матеріали додаються.
(лист депутата Київської міської ради Т. 1. Меліхової від 07.09.2015 №08/279/259-231
та додатки до нього - на 3-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи інформацію, озвучену депутатом Київської міської
ради Т. І. Меліховою, щодо конфліктної ситуації, яка склалася навколо
прибудинкової території будинку 3/1 на вул. Якуба Коласа у Святошинському
районі м. Києва, надати доручення Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) при розробці проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки управлінню освіти Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації у постійне користування на вул. Петра
Чаадаєва, 3-А у Святошинському районі м. Києва врахувати звернення
мешканців багатоквартирного житлового будинку на вул. Якуба Коласа,
3/1 щодо збільшення їхньої прибудинкової території для встановлення
дитячого та спортивного майданчиків.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Дворніков В.М., Микитась М.В.,
Турець В.В., Харченко О.В. участі в голосуванні не брали.
41. СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Київської міської ради, голови постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування В. В. Прокопіва щодо
розгляду
листа
гаражно-будівельного
кооперативу
«ЯМСЬКИЙ»
№38 від 11.09.2015 (вх. №08/15703 від
14.09.2015)
щодо необхідності виправлення технічної
помилки, а саме: приведення виду використання земельної
ділянки у відповідність до висновку Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
№ 10193/0/12-3/19-15 від 05.08.2015 {кадастрова справа
А-21896, ПР-7892 від 04.09.2015) - матеріали додаються.
(лист гаражно-будівельного кооперативу
(вх. №08/15703 від 14.09.2015)-на 4-х арк.)

«ЯМСЬКИЙ»

№38

від

11.09.2015

Проектом рішення передбачено: змінити вид використання земельної
ділянки площею 3,0251 га, право власності на яку посвідчено державним
актом на право власності від 03.04.2008 №02-8-00168.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати пропозицію гаражно-будівельного кооперативу
«ЯМСЬКИЙ», викладену у листі №38 від 11.09.2015 (вх. №08/15703 від

14.09.2015) щодо необхідності виправлення технічної помилки, а саме:
приведення виду використання земельної ділянки у відповідність до висновку
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 10193/0/12-3/19-15
від 05.08.2015 та повернутись до розгляду кадастрової справи А-21896 і
відповідного проекту рішення «Про зміну виду використання земельної
ділянки гаражно-будівельному кооперативу «Ямський» для будівництва,
експлуатації та обслуговування багатофункціонального комплексу з
вбудованими в рельєф гаражами манежного та боксового типу на
вул. Старонаводницькій, 2-20 у Печерському районі м. Києва».
2.
Підтримати проект рішення «Про зміну виду використання
земельної ділянки гаражно-будівельному кооперативу «Ямський» для
будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального
комплексу з вбудованими в рельєф гаражами манежного та боксового типу на
вул. Старонаводницькій, 2-20 у Печерському районі м. Києва» за умови
викладення цільового призначення земельної ділянки у такій редакції', а
саме:
«будівництво,
експлуатація
та
обслуговування
багатофункціонального житлово-громадського комплексу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т.І., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
42. СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Київської міської ради, секретаря
постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Д. І. Гордона щодо необхідності повернутися до розгляду
проекту рішення «Про визначення переліку земельних ділянок
для опрацювання можливості продажу їх (або права оренди на
них) на земельних торгах» (ПР-7716 від 17.07.2015, кадастрова
справа М Є-1281) у зв'язку із порушенням прав фактичних
землекористувачів земельної ділянки на просп. Миколи Бажана у
Дарницькому районі м. Києва - матеріали додаються.
(лист депутата Київської міської ради Гордона Д.І. від 10.09.2015 N°08/279/025-256
(вх. №08/15508 від 10.09.2015), копія проекту рішення ПР-7716 від 17.07.2015 та
пояснювальна записка до нього - на 6-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Гордон Д.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати пропозицію депутата Київської міської ради
Д. І. Гордона, викладену у листі від 10.09.2015 №08/279/025-256
(вх. №08/15508 від 10.09.2015) та повернутись до розгляду проекту рішення
«Про визначення переліку земельних ділянок для опрацювання можливості
продажу їх (або права оренди на них) на земельних торгах» (ПР-7716 від
17.07.2015, кадастрова справа № Є-1281).

2,. Підтримати проект рішення «Про визначення переліку земельних
ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або права оренди на них) на
земельних торгах» за умови врахування наступних правок:
- виключити пункт 5 із проекту рішення;
- відповідно, пункт 6 проекту рішення вважати пунктом 5;
- виключити пункт 7 із переліку земельних ділянок для опрацювання
можливості продажу їх або права оренди на них на земельних торгах
(додаток до рішення Київської міської ради);
- відповідно, пункти 8, 9 переліку земельних ділянок для опрацювання
можливості продажу їх або права оренди на них на земельних торгах
вважати пунктами 7, 8.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т.І., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
43. СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Київської міської ради, члена постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування В.О. Михайленка щодо
розгляду проекту рішення «Про затвердження детального
плану території в межах Повітрофлотського проспекту,
вулиць Солом’янської, Механізаторів, Кудряшова та
залізничних колій у Солом’янському районі м. Києва» за
поданням заступника голови Київської міської державної
адміністрації П. Рябікіна та директора Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
С. Целовальника, а також щодо внесення коригувань до
запропонованого проекту детального плану території матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
08.09.2015 №08/231-2189/ПР, лист керівника апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
08.09.2015 №009-681р, лист депутата Київської міської ради В. О. Михайленка
від 14.09.2015 №08/279-064-888, пояснювальна записка та додатки до нього -

на 15-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Михайленко В.О., Іванова І.Б., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Розглянути по суті проект рішення «Про затвердження
детального плану території в межах Повітрофлотського проспекту, вулиць
Солом’янської, Механізаторів, Кудряшова та залізничних колій у
Солом’янському районі м. Києва», оскільки до постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
проект рішення надійшов підготовлений у відповідності до Регламенту
Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради
№351/351 від 12.11.2014.

2. Взяти до уваги пропозицію депутата Київської міської ради
В.О. Михайленка щодо розширення меж та збільшення площі території)
визначеної детальним планом в межах Повітрофлотського проспекту,
вулиць Солом 9янської, Механізаторів, Кудряшова та залізничних колій у
Солом Енському районі м. Києва, за рахунок включення території
існуючого скверу на розі вулиць Кудряшова та Механізаторів у зв'язку із
необхідністю його збереження.
3. Взяти до уваги пропозицію, озвучену депутатом Київської міської
ради М.В. Микитасем, а саме: на частині площі на перетині вулиць
Митрополита Василя Липківського та Кудряшова передбачити
можливість формування громадського простору зі збереженням балансу
зеленої зони за рахунок розширення скверів у внутрішньоквартальній
забудові.
4. Підтримати проект рішення «Про затвердження детального плану
території в межах Повітрофлотського проспекту, вулиць Солом’янської,
Механізаторів, Кудряшова та залізничних колій у Солом’янському районі
м. Києва».
5. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до
чергового пленарного засідання сесії Київської міської ради доопрацювати
матеріали детального плану території в межах Повітрофлотського
проспекту, вулиць Солом9янської, Механізаторів, Кудряшова та
залізничних колій у Солом9янському районі м. Києва з урахуванням
пропозиції щодо включення території існуючого скверу на розі вулиць
Кудряшова та Механізаторів до меж і площі території вищезазначеного
детального плану, а також врахування пропозиції щодо формування
громадського простору зі збереженням балансу зеленої зони.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 1 (Кустова В.В.).

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Меліхова Т.І.,
Баленко І.М., Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не
брали.
44. СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Київської міської ради, голови постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування В.В. Прокопіва щодо
розгляду проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Слісаренку Володимиру Миколайовичу
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Рилєєва, 7-а у
Подільському районі м. Києва» (кадастрова справа ПА-7095,
ПР-7472 від 12.05.2015) - матеріали додаються.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
надійшло звернення громадянина Слісаренка В.М. від

03.09.2015 (вх. №08/С-8226 від 04.09.2015) з проханням
розглянути на засіданні постійної комісії справу ПА-7095 та
виключити з цільового призначення земельної ділянки слово
«будівництво», оскільки житловий будинок вже збудований
та оформлений.
(лист гр. Слісаренка В.М. від 03.09.2015 (вх. N908/0-8226 від 04.09.2015), проект
рішення та пояснювальна записка до нього - на 7-ми арк.)

Земельна ділянка площею 0,0842 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Слісаренку Володимиру Миколайовичу для будівництва
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Рилєєва, 7-а у Подільському районі м. Києва» за умови виключення з
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництво»,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т.І., Баленко І.М.,
Закревська Л, О., Янченко Г.І, участі в голосуванні не брали.
45. СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Київської міської ради, голови постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування В. В. Прокопіва щодо
розгляду правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 15.09.2015
№08/230-2101 до проекту рішення «Про припинення договору
оренди земельних ділянок від 30.03.2007 №91-6-00644 (зі
змінами)» за поданням К иївського м іського голови В. Кличка та
керівника апарату виконавчого органу К иївської м іської р а д и
(Київської м іської держ авної адмініст рації) В. Бондаренка» -

матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 15.09.2015 №08/230-2101 - на 4-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
15.09.2015 №08/230-2101 до проекту рішення «Про припинення договору
оренди земельних ділянок від 30.03.2007 №91-6-00644 (зі змінами)».
2. Суб'єкту подання доопрацювати вищезазначений проект рішення з
урахуванням зауважень згідно з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 15.09.2015 М08/230-2101
та винести його на розгляд чергового пленарного засідання сесії Київської
міської ради для прийняття остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

46. СЛУХАЛИ: Пропозицію заступника директора Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Ю. А. Мосійчука
щодо розгляду правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 15.09.2015
№08/230-2102 до проекту рішення «Про передачу земельної
ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«БУДЖИТЛОСТАНДАРТ» для забудови земельної ділянки у
складі будівництва, експлуатації та обслуговування житловоадміністративного
комплексу
з
вбудованими
та
прибудованими приміщеннями громадського і торговельного
призначення та наземним і підземними паркінгами на
вул. Івана Кудрі, 9/15 у Печерському районі м. Києва»
(кадастрова справа Д-6899, ПР-5676 від 01.09.2014)
матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 15.09.2015 №08/230-2102 - на 2-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
15.09.2015 №08/230-2102 до проекту рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ» для
забудови земельної ділянки у складі будівництва, експлуатації та
обслуговування житлово-адміністративного комплексу з вбудованими та
прибудованими приміщеннями громадського і торговельного призначення та
наземним і підземними паркінгами на вул. Івана Кудрі, 9/15 у Печерському
районі м. Києва».
2.
Підтримати раніше ухвалене рішення постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування від 08.09.2015 щодо погодження проекту рішення «Про
передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
«БУДЖИТЛОСТАНДАРТ» для забудови земельної ділянки у складі
будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-адміністративного
комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського і
торговельного призначення та наземним і підземними паркінгами на вул. Івана
Кудрі, 9/15 у Печерському районі м. Києва» за умови виключення із цільового
призначення земельної ділянки слів «забудови земельної ділянки у складі
будівництва,».

3.
Винести вищезазначений проект рішення на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Найдьонов О.В., Семененко О.А., Турець В.В., Баленко І.М.,
Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
47. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київської міської ради, першого
заступника голови постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
С. Я. Левади щодо розгляду листа Департаменту будівництва
та житлового забезпечення виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
07.09.2015 №056/932-4206 (вх. №08/15401 від 08.09.2015) про
необхідність розгляду та погодження на засіданні постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування проекту Положення
Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного
контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) - матеріали
додаються.
(лист Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.09.2015
N2056/932-4206 (вх. №08/15401 від 08.09.2015) з додатками до нього - на 12-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я, Шилюк П.С.
УХВАЛИЛИ: Погодити Положення про Департамент з питань державного
архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В.У Непоп В.І.,
Баленко І.М., Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не
брали.
48. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київської міської ради, члена постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування В. О. Михайленка щодо
розгляду проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою
відповідальністю
«Торговий
комплекс
«Борщагівський» договору оренди земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного
комплексу на бульв. Івана Лепсе, 18 у Солом’янському районі
м. Києва та внесення змін до нього» (кадастрова справа

А-21857, ПР-7909 від 07.09.2015) - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
08.09.2015 №08/231-2194/ПР, проект висновку постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування до кадастрової справи
А-21857, проект рішення та пояснювальна записка до нього - на 10-ти арк.)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 10.11.2004 № 72-6-00225 площею 1,4761 га
та внести зміни до нього, а саме:
- слова «відкрите акціонерне товариство «ТОРГОВИЙ КОМПЛЕКС
«БОРЩАГІВСЬКИЙ» замінити словами «товариство з обмеженою
відповідальністю «Торговий комплекс «Борщагівський» у відповідних
відмінках.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий
комплекс «Борщагівський» договір оренди земельної ділянки від 10.11.2004
№ 72-6-00225 для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного
комплексу на бульв. Івана Лепсе, 18 у Солом’янському районі м. Києва та
внести зміни до нього.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
10.11.2004 М 72-6-00225 на 5 років та внесеня змін до нього, а саме: слова
«відкрите
акціонерне
товариство
«ТОРГОВИЙ
КОМПЛЕКС
«БОРЩАГІВСЬКИЙ» замінити словами «товариство з обмеженою
відповідальністю «Торговий комплекс «Борщагівський» у відповідних
відмінках, а також щодо приведення умов договору у відповідність до
законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та 35 Порядку
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із
земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з рішенням
Київської міської ради від 04.03.2015 М І95/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М., Закревська Л.О.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
49. СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Київської міської ради, заступника
голови постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
П. С. Шилюка щодо повернення до розгляду проекту рішення
«Про передачу приватному підприємству «Будінвестмонтаж»
земельної ділянки для будівництва житлових будинків на
вул. Петра Дегтяренка, 22 в Оболонському районі м. Києва»
(кадастрова справа Д-5304, ПР-7908 від 07.09.2015) у зв'язку
із надходженням листа 1111 «Будінвестмонтаж» вх. №08/15447
від 09.09.2015 з пропозицією викласти цільове призначення

земельної ділянки у такій редакції:
будівництва житлових будинків».

«для

завершення

(лист ПП «Будінвестмонтаж» з додатками до нього вх. №08/15447 від 09.09.2015,
лист Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 12355/0/12/27-15 від
15.09.2015, копія доручення заступника Київського міського голови - секретаря
Київської міської ради від 07.09.2015 №08/231-2187/ПР, лист Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації від 07.09.2015 №057052-16065, проект рішення та пояснювальна записка
до нього - на 31-му арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Шилюк П.С., Гінгл С.Ф., Чехлов Ю.Ф., Непоп В.І.,
Турець В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Повернутись до розгляду проекту рішення «Про передачу
приватному підприємству «Будінвестмонтаж» земельної ділянки для
будівництва житлових будинків на вул. Петра Дегтяренка, 22 в Оболонському
районі м. Києва».
2. У зв'язку із надходженням до постійної комісії звернення житловобудівельного кооперативу «Своє житло» від 07.09.2015 №09-15к (вх.
№08/15410 від 08.09.2015) щодо вирішення питання із завершенням
будівництва житлових будинків на вул. Петра Дегтяренка, 22 в
Оболонському районі м. Києва та відновлення прав постраждалих інвесторів,
а також, зважаючи на те, що до Київської міської ради надійшло два
звернення від різних юридичних осіб щодо набуття права користування
земельною ділянкою, відкласти розгляд кадастрової справи Д-5304 та
відповідного проекту рішення.
3. Направити представлені матеріали на розгляд постійно діючої
робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального плану міста
Києва до 2025 року із залученням депутатів Київської міської ради
Шилюка П.С., Микитася М.В., Непопа В.І., Кустової В.В. та Тур ця В.В.,
а також представників ПП «Будінвестмонтаж» та ЖБК «Своє житло».
4. Повернутись до розгляду цього питання після надання відповідного
протоколу засідання вищезазначеної робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М., Закревська Л.О.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
50. СЛУХАЛИ: Доповідь депутата Київської міської ради, заступника голови
постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
П. С. Шилюка щодо неврегульованості питання про
переведення житлових приміщень у нежитлові у місті Києві.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Шилюк П.С., Харченко О.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Доручити Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) вчинити всі необхідні та достатні дії, згідно чинного
законодавства України, щодо введення в дію рішення Київської міської
ради № 781/1645 від 23 липня 2015 «Про дерегуляцію і спрощення порядку
переведення житлових будинків і житлових приміщень у нежитлові в
місті Києві» та практичного застосування норм Положення про порядок
переведення житлових приміщень (житлових будинків) у нежитлові у
місті Києві.
2. Директору Депртаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) у найближчий час доповісти про вжиті заходи та вчинені
дії на засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М., Закревська Л.О.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
51. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київської міської ради, члена постійної
комісії
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Т. І. Меліхової щодо розгляду проекту
рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці на
вулиці Градинській 1/57 у Деснянському районі м. Києва» матеріали додаються.
(проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього - на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці на вулиці Градинській 1/57 у Деснянському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Непоп В.І.,
Баленко І.М., Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не
брали.
52. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київської міської ради, заступника
голови постійної комісії з питань містобудування, архітектури
та землекористування В. М. Дворнікова щодо розгляду
проекту рішення «Про надання статусу скверу Анастасії
Ярославни земельній ділянці по вул. Тропініна, 3/5 у
Шевченківському районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської ради О. О. Єскіної —матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
02.09.2015 №08/231-2156/ПР), проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 7-ми арк.)

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання статусу
скверу Анастасії Ярославни земельній ділянці по вул. Тропініна, 3/5 у
Шевченківському районі м. Києва».
2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно діючої
робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального плану міста
Києва до 2025року.
3, Повернутись до розгляду цього питання після надання відповідного
протоколу засідання вищезазначеної робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Непоп В.І.,
Баленко І.М., Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не
брали.
53. СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Київської міської ради, першого
заступника голови постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
С. Я. Левади щодо розгляду проекту рішення «Про передачу
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРДАРІКА» для експлуатації та
обслуговування об'єктів транспортної інфраструктури
(під'їзду та виїзду) на вул. Зодчих, 5-6 у Святошинському
районі м. Києва» (кадастрова справа Д-7053, ПР-7914 від
09.09.2015) -матеріали додаються.
(проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього - на 5-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРДАРІКА» для
експлуатації та обслуговування об'єктів транспортної інфраструктури
(під'їзду та виїзду) на вул. Зодчих, 5-6 у Святошинському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - 1 (Міщенко О.Г).

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Непоп В.І.,
Баленко І.М., Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не
брали.
54. СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Київської міської ради, голови постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування В. В. Прокопіва щодо
розгляду проекту рішення «Про поновлення Посольству
Швейцарської Конфедерації в Україні договору оренди
земельної ділянки для облаштування підїзду до будинку та
гостьової автостоянки на вул. Козятинській, 12 у Печерському

районі м. Києва» (кадастрова справа А-19735 ПР-7924 від
14.09.2015) - матеріали додаються.
(проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього - на 6-ти арк.)

Проектом рішення передбачено: поновити на 15 років договір оренди
земельної ділянки від 13.04.2006 №82-6-00360 площею 0,0410 га, в межах
червоних ліній.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення Посольству
Швейцарської Конфедерації в Україні договору оренди земельної ділянки для
облаштування під’їзду до будинку та гостьової автостоянки на
вул. Козятинській, 12 у Печерському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Непоп В.І.,
Баленко І.М., Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в голосуванні не
брали.
55. СЛУХАЛИ:

Пропозицію заступника начальника служби містобудівного
кадастру Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) В. П. Марченка щодо розгляду
проекту рішення «Про затвердження детального плану
території вздовж вулиці Академіка Заболотного» - матеріали
додаються.
(проект та додатки до нього до нього - на 6-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Марченко В.П.
УХВАЛИЛИ: Взяти до відома інформацію щодо проекту детального плану
території вздовж вулиці Академіка Заболотного у Голосіївському районі
м. Києва до проекту рішення «Про затвердження детального плану території
вздовж вулиці Академіка Заболотного».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Гордон Д.І., Шилюк П.С.,
Непоп В.І., Баленко І.М., Закревська Л.О., Янченко Г.І. участі в
голосуванні не брали.

Голова комісії

Секретар комісії

