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Протокол № 22
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування

від 22.09.2015

11-00 год.

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

-

голова постійної комісії, головуючий;

Левада С.Я

-

ШилюкП.С.

-

Дворніков В.М.

-

Микитась М.В.

-

Гордон Д.І.

-

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;

Баленко І.М.,
Безпалий О.І.,
Закревська Л.О.,
Кустова В.В.,
Лапшов О.В.,
Меліхова Т.І.,

- члени постійної комісії

Михайленко В.О.,
Міщенко О.Г.,
Найдьонов О.В.,
Непоп В.І.,
Семененко О.А.,
Турець В.В.
Всього присутні 18 депутатів Київської міської ради.
Відсутні депутати: Харченко О.В., Янченко Г.І.
Запрошені та присутні:
Андрійко Р.Ю.
Гончаров В.В.,
Діденко Я. О.,
Єскіна О.О.,
Костюшко О.П.,

- депутати Київської міської ради;

Мандрієвський В.М.

- голова Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

Марченко В.П.

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

Поліщук О.Г.

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

Мойзель С.П.

- генеральний директор КП «Київпастранс»

Олексієнко І.С.

АгеєваВ.В.

Шевченко О.В.

заступник голови ОСН «Комітет ради
житлового масиву Виноградар, представник
координаційної ради ГНО «Київське Віче»;
- голова ГК «За збереження Біличанського
лісу»;
представник
громадської
організації
«Київська міська спілка ветеранів АТО»;

Дюжев С.А.,

- представник громадськості;

Боженко І.Ф.

- представник ТОВ «Пателі Лізинг»;

Бовсуновська С.О.
Борзда Р.В.
Боженко І.Ф.
Григорян Ю.Л.
Захарова І.С.
Паладій С.В.
Пивовар О.П.
Рудич В.Н.
Сапунова Н.Є.

- представники громадськості;

- представник ГБК «Захисник»;

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

.

22 09.2015
1. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці
площею 0,45 га, яка розташована між будинками № 26/10 по вулиці
Костянтинівській та №25 по вулиці Межигірській у Подільському районі
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради Д. Гордона матеріали додаються,
2.

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці
площею 0,58 га на Контрактовій площі у Подільському районі м. Києва» за
поданням депутата Київської міської ради Д. Гордона
матеріали
додаються,
-

3.

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці
площею 0,67 га на вулиці Волоській, 9 у Подільському районі м. Києва» за
поданням депутата Київської міської ради Д. Гордона — матеріали
додаються,

4.

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці
площею 0,50 га на вулиці Кирилівській,122/1, 124, 126/2 у Подільському
районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради Д Гордона матеріали додаються,

5.

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці
площею 0,53 га на проспекті Правди, 98, 100 та проспекті Георгія Гонгадзе,
2,4,6,10 у Подільському районі м. Києва» за поданням депутата Київської
міської ради Д. Гордона - матеріали додаються,

6. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці
площею 0,82 га, яка розташована між будинками № 32-А по вулиці
Костянтинівській та № 37 по вулиці Межигірській у Подільському районі
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради Д. Гордона матеріали додаються.
з

7. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці за
адресою: вул. Здолбунівська, 11-в (13) у Дарницькому районі м. Києва» за
поданням депутата Київської міської ради В. Гончарова - матеріали
додаються,
8. Розгляд проекту рішення «Про припинення договорів оренди земельних
ділянок за адресою: проспект Володимира Маяковського, 75 та 75/2 у
Деснянському районі м. Києва в зв’язку із нецільовим використанням» за
поданням
депутата
Київської
міської
ради
Б. Ганнохи
матеріали додаються,
9. Розгляд проекту рішення «Про розірвання договору оренди земельної
ділянки, укладеного між Київською міською радою та Генеральною
прокуратурою України на підставі рішення Київської міської ради від
24.04.2003 року №411-2/571» за поданням депутата Київської міської ради
Я. Діденка - матеріали додаються
10. Розгляд кадастрових справ - матеріали додаються,
10.1. Розгляд кадастрових справ (надання /передача):
А-17390 А-18752 А-21913 А-19835 Д-7121
А-21682 Д-7209
А-21505 Д-7187
Д-7050
А-21792
10.2. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди та
внесення змін до них):
А-21136 А-19026 А-20550 А-21079 А-20451
А-18701 А-15475
А-21042 А-21043 А-20604
10.3. Повторний розгляд кадастрових справ (поновлення договору оренди
та внесення змін до них):
А-21308 А-21841 А-13344 А-9944
10.4. Розгляд кадастрових справ (продаж):
Є-1284
10.5. Повторний розгляд кадастрових справ (продаж):
Є-1277
10.6. Розгляд кадастрових справ
експертної грошової оцінки):
Є-1289
Є-1288

{надання

дозволу на проведення

10.7. Розгляд кадастрових справ (внесення змін та поділ):
А-21745 А-21306
10.8. Розгляд кадастрових справ {приватизація):
П-9307 П-9158
П-9232
П-8785
П-9112
П-9174 П-9144
10.9. Розгляд кадастрових справ (громадяни):
А-21643 А-11747 А-21317 А-17952 А-9413

П-9204

П-9113

10.10. Розгляд кадастрових справ (розірвання договорів оренди):
А-21802 А-21803 А-21804 А-21805 А-21806 А-21554 А-21555
А-21556 А-21557
11. Повторний розгляд кадастрових справ - матеріали додаються.
11.1. Повторний розгляд кадастрових справ (надання /передача):
А-6833
11.2. Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни):
А-18800 А-18804 А-18803 А-20364 А-21487 А-12102
П-9025
А-3704

А-9351

12. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються.
12.1. Розгляд справ-клопотань (дозволи/юридичні та фізичні особи):
К-25215 К-24913 К-23175 К-24663 К-23177 К-24958 К-25251
К-25281 К-25074 К-25051 К-25229 К-24650 К-25064 К-25199
К-25061 К-25414 К-25193 К-25240 К-25232 К-22871 К-24675
К-24675 К-25239 К-24925 К-24989 К-24980 К-24990 К-24874
К-24684 К-25376 К-24366 К-25264 К-24941 К-25278 К-25071
К-24991 К-25277 К-25048 К-22893 К-25188 К-25155 К-24985
К-25413 К-25377 К-25183 К-25086 К-25242
12.2. Розгляд справ-клопотань (дозволи/комунальні підприємства по
утриманню зелених насаджень):
К-25273 К-25275 К-25274 К-25217 К-25262
12.3. Розгляд
справ-клопотань (дозволи/комунальні підприємства,
державні установи, організації та підприємства):
К-24827 К-25028 К-25024 К-25169 К-25023 К-25247 К-25166
К-25167 К-25168 К-25072 К-25106 К-23569 К-24981
2.4. Розгляд справ-клопотань (дозвол и/громадян и):
К-21929 К-23035 К-23329 К-25325 К-23663
К-21965 К-22965 К-21831 К-25299 К-23330
К-25190 К-23331 К-23799 К-24447 К-21313
К-25205 К-25206 К-25296 К-25160 К-24851
К-25003 К-25208 К-25209 К-25205 К-24899
К-25207

К-25279
К-24531
К-25204
К-23120
К-25004

К-25032
К-25189
К-25203
К-25245
К-25158

2.5. Розгляд справ-клопотань (відмови):
К-23660 К-24041 К-23336 К-23655
К-23654 К-24595 К-23859 К-23658
К-23659 А-21633 К-23542 К-23730
К-24904 К-25216 К-25161 К-21180

К-23580
К-23096
К-25286

К-23197
К-23047
К-25284

К-23656
К-24443
К-23777

13. Повторний розгляд справ-клопотань {дозволи) - матеріали додаються.
К-22217
К-24318 К-22415 К-22414 К-24228 К-24345 К-23184
К-23365
К-24315 К-24255

14. Розгляд правових висновків управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради - матеріали додаються.
15. Різне (розгляд листів, розгляд та затвердження протоколів засідань
робочих груп) - матеріали додаються.

ПИТАННЯ, ВНЕСЕНІ НА РОЗГЛЯД ДОДАТКОВО
16. 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
врегулювання питань використання земельної ділянки по вул. Нижній Вал,
27-29 у Подільському районі м. Києва» за поданням заступника міського
голови — секретаря Київської міської ради О.Ю. Резнікова та депутата
Київської міської ради В.В. Прокопіва матеріали додаються
-

.

17. Пропозиція депутата Київської міської ради О.П. Костюшка щодо розгляду
проекту рішення «Про передачу громадянину Троценку Артему
Володимировичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Повітрофлотській, 65 у Солом’янському районі м. Києва» (ПР-7925 від
15.09.2015, кадастрова справа А-21788) - матеріали додаються.
18. Пропозиція депутата Київської міської ради, заступника голови постійної
комісії з
питань містобудування, архітектури та землекористування
В.М. Дворнікова щодо розгляду проекту рішення «Про передачу товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО УКРОРГСИНТЕЗ» земельних ділянок для експлуатації та
обслуговування існуючих будівель науково-дослідного комплексу на
вул. Червоноткацькій, 67 у Деснянському районі м. Києва» (ПР-7817 від
20.08.2015, кадастрова справа А-20169) - матеріали додаються.
19. 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 СПІЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА»
У ФОРМІ
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
та
ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
«ДЕРЖАВНИЙ
ДОРОЖНІЙ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ М.П. ШУЛЬГІНА» земельної
ділянки для експлуатації житлових будинків (прибудинкова територія),
громадська забудова у складі реалізації комплексної забудови кварталу
детального плану території на вул. Академіка Заболотного, 3 у
Голосіївському районі м. Києва» (ПР-7960 від 22.09.2015, кадастрова справа
Д-7235) - матеріали додаються.

20. 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
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВОГНІ ОБОЛОНІ» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування існуючих нежитлових будівель і споруд
громадського призначення на просп. Оболонському, 1-в» (ПР-7945 від
18.09.2015, кадастрова справа Д-7236) - матеріали додаються.
21. Пропозиція депутата Київської міської ради, члена постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування В.В. Турця щодо розгляду проекту рішення «Про
передачу приватному підприємству «Верона-9» земельних ділянок для
будівництва та експлуатації житлового комплексу з об’єктами громадського
призначення та дитячим дошкільним закладом, об’єктами інженернотранспортної інфраструктури та створення озеленених територій загального
користування на вул. Академіка Заболотного, 1 у Голосіївському районі
м. Києва» (ПР-7947 від 18.09.2015, кадастрова справа Д-7175) - матеріали
додаються.
22. Пропозиція депутата Київської міської ради, члена постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування О.Г. Міщенка щодо розгляду проекту рішення «Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
санітарно-епідеміологічній станції Державного управління справами для
експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі на вул. Академіка
Заболотного, 15 у Голосіївському районі м. Києва» (ПР-7955 від 22.09.2015,
кадастрова справа Д-7099) - матеріали додаються.
23. Пропозиція депутата Київської міської ради, члена постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування О.Г. Міщенка щодо розгляду проекту рішення «Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
санітарно-епідеміологічній станції Державного управління справами
для експлуатації та обслуговування будівель і споруд на вул. Академіка
Заболотного, 15 у Голосіївському районі м. Києва» (ПР-7956 від 22.09.2015,
кадастрова справа Д-7098) - матеріали додаються.
24. Пропозиція депутата Київської міської ради, заступника голови постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування М.В. Микитася щодо розгляду проекту рішення «Про
поновлення договору оренди земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «ТЕХНОБУД» для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлового будинку з приміщеннями соціально-громадського
призначення та підземним паркінгом на перетині вул. Анни Ахматової та
вул. Драгоманова у Дарницькому районі м. Києва» (ПР-7942 від 18.09.2015,
справа Щ-1151)- матеріали додаються.

25. Пропозиція директора Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
О.Г. Полішука щодо розгляду проекту рішення «Про внесення змін до
договору оренди земельної ділянки від 04.06.2004 №78-6-00171, укладеного
між Київською міською радою та закритим акціонерним товариством
«Київський склотарний завод» у пров. Балтійському, 23 в Оболонському
районі м. Києва» (кадастрова справа Д-7233).
26. Пропозиція директора Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
О.Г. Поліщука стосовно питання надання дозволу на розроблення
документації із землеустрою Орловій Ользі Олександрівні щодо відведення
земельної ділянки площею 0,19 га в оренду на 15 років для будівництва
житлово-офісного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями
соціального та торговельного призначення, з підземним та наземним
паркінгами у пров. Делегатському, 6а у Шевченківському районі м. Києва
(справа-клопотання К-25335)- матеріали додаються.
27. Пропозиція директора Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
О.Г. Поліщука щодо розгляду проекту рішення «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки державному підприємству
«Розвиток» для обслуговування адміністративної будівлі на вул. Ярославів
Вал, 18 (літ А) у Шевченківському районі м. Києва» (кадастрова справа
Д-7101)- матеріали додаються.
28. Пропозиція директора Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
О.Г. Поліщука щодо розгляду проекту рішення «Про передачу
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРИНА І К»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування закладу громадського
харчування з літнім майданчиком на просп. Броварському, 5-ж у
Дніпровському районі м.Києва» (ПР-7948 від 18.09.2015, кадастрова справа
А-21894) - матеріали додаються.
29. Пропозиція директора Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
О.Г. Поліщука стосовно питання щодо надання дозволу на розроблення
документації із землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
«Міське підприємство по реконструкції та будівництву № 3, приватному
акціонерному товариству «Комплекс-П», товариству з обмеженою
відповідальністю «Вече-1» щодо відведення земельної ділянки площею
0,04 га в оренду на 15 років для обслуговування адміністративно-побутового
корпусу виробничої бази підприємств на вул. Костянтинівській, 70, літера
«А» у Подільському районі м. Києва (справа-клопотання К-25438) матеріали додаються.

30. Пропозиція директора Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
О.Г. Поліщука стосовно питання щодо надання дозволу на розроблення
документації із землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
«Міське підприємство по реконструкції та будівництву № 3 щодо відведення
земельної ділянки площею ОДІ га в оренду на 15 років для обслуговування
виробничої бази ТОВ «МПРБ-3» на вул. Костянтинівській, 70, літера «В» у
Подільському районі м. Києва (справа-клопотання К-25440) - матеріали
додаються.
31. Пропозиція директора Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
О.Г. Поліщука стосовно питання щодо надання дозволу на розроблення
документації із землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
приватному акціонерному товариству «Комплекс-П» щодо відведення
земельної ділянки площею 0,02 га в оренду на 5 років на
вул. Костянтинівській, 70, буд. 70 літера «Е, Ж» у Подільському районі
м. Києва (справа-клопотання К-25441) -матеріали додаються.
32. Пропозиція депутата Київської міської ради О. О. Єскіної щодо повторного
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.
33. Пропозицію директора Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
О.Г. Поліщука щодо розгляду проекту рішення «Про надання Управлінню
освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування будівель закладів освіти на вул. Шовковичній, 25 у
Печерському районі м. Києва» (ПР-7946 від 18.09.2015, кадастрова справа
Д-7125) —матеріали додаються.
34. Пропозиція депутата Київської міської ради, голови постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування В.В. Прокопіва стосовно питання щодо надання дозволу
на розроблення документації із землеустрою громадянину Мертвяченку
Миколі Олександровичу щодо відведення земельної ділянки площею 0,09 га
у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Леніна, 2е у Солом’янському районі
м. Києва (справа-клопотання К-2270 1 )- матеріали додаються.
35. Пропозиція депутата Київської міської ради С.Ю. Палія щодо розгляду
проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження детального
плану території в межах вулиць Сімї Хохлових, Мельникова, Якіра,
Дегтярівської, Оранжерейної та в межах Лук’янівського кладовища у
Шевченківському районі м. Києва».

1. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці площею 0,45 га, яка розташована між
будинками № 26/10 по вулиці Костянтинівській та №25 по
вулиці Межигірській у Подільському районі м. Києва» за
поданням депутата Київської міської ради Д. Гордона матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
17.09.2015 №08/231-2256/ПР, лист депутата Київської міської ради Д.І. Гордона від
25.08.2015 «08/239/025/239, проект рішення з пояснювальною запискою та додатками
до нього на 10-ти арк,)

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Гордон Д.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці площею 0,45 га, яка розташована між будинками № 26/10
по вулиці Костянтинівській та №25 по вулиці Межигірській у Подільському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Шилюк П.С.,
Михайленко
В.О.,
Найдьонов
О.В.,
Семененко
О.А.,
Турець В.В.у Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не
брали.
2. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці площею 0,58 га на Контрактовій площі у
Подільському районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської ради Д. Гордона - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
17.09.2015 №08/231-2256/ПР, лист депутата Київської міської ради Д.І. Гордона від
25.08.2015 «08/239/025/239, проект рішення з пояснювальною запискою та додатками
до нього на 10-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Гордон Д.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці площею 0,58 га на Контрактовій площі у Подільському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Шилюк П.С.,
Михайленко
В.О.,
Найдьонов
О.В.,
Семененко
О.А.,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
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3. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці площею 0,67 га на вулиці Волоській, 9 у
Подільському районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської ради Д. Гордона - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
17.09.2015 №08/231-2258/ПР, лист депутата Київської міської ради Д.І. Гордона від
25.08.2015 «08/239/025/233, проект рішення з пояснювальною запискою та додатками
до нього на 10-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Гордон Д.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці площею 0,67 га на вулиці Волоській, 9 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., Михайленко В.О., Найдьонов О.В., Семененко О.А.,
Харченко О.В.уЯнченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

4. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці площею 0,50 га на вулиці Кирилівській,
122/1, 124, 126/2 у Подільському районі м. Києва» за
поданням депутата Київської міської ради Д. Гордона —
матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
17.09.2015 №08/231-2254/ПР, лист депутата Київської міської ради Д.І. Гордона від
25.08.2015 № 08/279/025/243, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього на 11-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Гордон Д.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці площею 0,50 га на вулиці Кирилівській, 122/1, 124, 126/2 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., Михайленко В .О .у Найдьонов О .В ., Семененко О .А .,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

5. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці площею 0,53 га на проспекті Правди, 98, 100
та проспекті Георгія Гонгадзе, 2, 4, 6, 10 у Подільському
районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської
ради Д. Гордона - матеріали додаються.

(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
17.09.2015 №08/231-2253/ПР, лист лист депутата Київської міської ради Д.І. Гордона
від 25.08.2015 № 08/279/025/255, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього на 9-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Гордон Д.І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці площею 0,53 га на проспекті Правди, 98, 100 та проспекті
Георгія Гонгадзе, 2,4,6,10 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., Михайленко В.О., Найдьонов О.В., Семененко О.А.,
Харченко О.В.уЯнченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

6. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці площею 0,82 га, яка розташована між
будинками № З2-А по вулиці Костянтинівській та № 37 по
вулиці Межигірській у Подільському районі м. Києва» за
поданням депутата Київської міської ради Д. Гордона матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
17.09.2015 №08/231-2255/ПР, лист лист депутата Київської міської ради Д.І. Гордона
від 25.08.2015 № 08/279/025/250, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього на 10-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці площею 0,82 га, яка розташована між будинками № 32-А
по вулиці Костянтинівській та № 37 по вулиці Межигірській 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., Михайленко В.О., Найдьонов О.В., Семененко О.А.,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

7. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці за адресою: вул. Здолбунівська, 11-в (13) у
Дарницькому районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської ради В. Гончарова - матеріали додаються.
(проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В .В., Гончаров В .В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці за адресою: вул. Здолбунівська, 11-в (13) у Дарницькому
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Шилюк П.С.,
Найдьонов О.В., Семененко О.А., Харченко О.В., Янченко Г.І.
участі в голосуванні не брали.

8. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про припинення договорів оренди
земельних ділянок за адресою: проспект Володимира
Маяковського, 75 та 75/2 у Деснянському районі м. Києва в
зв’язку із нецільовим використанням» за поданням депутата
Київської міської ради Б. Ганнохи - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
14.09.2015 №08/231-2239/ПР, лист депутата Київської міської ради Б. Ганнохи від
14.09.2015 № 08/279/017-469, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього на 30-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Зняти з розгляду проект рішення «Про припинення договорів
оренди земельних ділянок за адресою: проспект Володимира Маяковського,
75 та 75/2 у Деснянському районі м. Києва в зв’язку із нецільовим
використанням»^ вз'язку із відсутністю суб'єкта подання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Шилюк П.С.,
Найдьонов О.В., Семененко О.А., Харченко О.В., Янченко Г.І.
участі в голосуванні не брали.

9. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки, укладеного між Київською міською радою
та Генеральною прокуратурою України на підставі рішення
Київської міської ради від 24.04.2003 №411-2/571» за
поданням депутата Київської міської ради Я. Діденка
матеріали додаються.
-

(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
07.08.2015 №08/231-2037/ПР, лист депутата Київської міської ради Я.О. Діденка від
07.08.2015 №08/279-119-15/137, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 17-ти арк.; доопрацьваний суб'єктом подання проект
рішення «Про припинення Генеральній прокуратурі України права постійного
користування земельною ділянкою у пров. Виноградному,4 у Печерському районі
м. Києва, наданого на підставі рішення Київської міської ради від. 24.04.2003 №4112/571, п.4» з пояснювальною запискою та додатками до нього, доручення заступника
міського голови - секретаря Київської міської ради від 07.09.2015 №08/231-2185/ПР,
лист депутата Київської міської ради Я.О. Діденка від 07.09.2015 №08/279-119-15/163

- на 14-ти арк..)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Діденко Я.О., Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати доопрацьований суб'єктом подання проект
рішення «Про припинення Генеральній прокуратурі України права
постійного користування земельною ділянкою у пров. Виноградному,4 у
Печерському районі м. Києва, наданого на підставі рішення Київської міської
ради від. 24.04.2003 №411-2/571, п.4».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М., Закревська Л.О.,
Меліхова Т.І., Михайленко В.О., Непоп В.І., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

10. Розгляд кадастрових справ - матеріали додаються.
10.1. Розгляд кадастрових справ (надання / передача):
10.1.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-17390
Проект рішення «Про передачу гаражно-будівельному
кооперативу
«ЗАХИСНИК»
Дарницького
району
м. Києва земельної ділянки для будівництва, експлуатації
та обслуговування багатоповерхових та одноповерхових
гаражів на вул. Поліській, 7 у Дарницькому районі
м. Києва».
(ПР-7166 від 22.04.2015)

До
постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист ГБК «ЗАХИСНИК» від 10.08.2015 вх. №14004 з проханням
надати земельну ділянку для експлуатації та обслуговування
багатоповерхових та одноповерхових гауажів у власність.
До
постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист ГБК «ЗАХИСНИК» від 25.08.2015 вх. №26715 щодо розгляду
справи на черговому засіданні постійної комісії.

Земельна ділянка площею 5,3260 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ:Підтримати
проект рішення «Про передачу гаражнобудівельному кооперативу «ЗАХИСНИК» Дарницького району м. Києва
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
багатоповерхових та одноповерхових гаражів на вул. Поліській, 7 у
Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення із цільового
призначення земельної ділянки слова «будівництва», а також передачі
земельної ділянки в оренду на 3 роки згідно з п.15.2 рішення Київської
міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 «Про внесення змін до рішення

Київської міської ради від 28,02.2013 М 63/9120 «Про тимчасовий порядок
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із
земельних ділянок комунальної власності в місті Києві» та винести
зазначений проект рішення на розгляд 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.,
Меліхова Т.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
10.1.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18725
Проект
рішення
«Про
надання
державному
територіально-галузевому
об'єднанню
«ПівденноЗахідна залізниця» земельних ділянок для будівництва
та експлуатації залізнично-автомобільного мостового
переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами)
(автомобільні підходи з Дніпровської набережної та
пункти охорони мосту) на залізничній дільниці КиївМосковський - Дарниця у Дарницькому районі м.
Києва».
(ПР-7528 від 27.05.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявника від 27.08.2015 вх. №08/14854 щодо розгляду справи.

Земельні ділянки площами 0,1196 га, 0,2621 га, 0,1882 Га, 0,1351 га, 0,1473 га,
0,5704 га, 0,6058 га, 0,2563 га, 0,1110 га, 0,0014 га, 0,0014 га - у постійне
користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання державному
територіально-галузевому
об'єднанню
«Південно-Західна залізниця»
земельних ділянок для будівництва та експлуатації залізничноавтомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами)
(автомобільні підходи з Дніпровської набережної та пункти охорони мосту)
на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця у Дарницькому районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Микитась М.В.,
Меліхова Т.І., Найдьонов О.В.у Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
10.1.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21913
Проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТРЕЙТ»
земельної ділянки для реконструкції та експлуатації
магазину продовольчих та непродовольчих товарів на
просп. Лісовому, 4 (літ. А) у Деснянському районі
м. Києва».
(ПР-7944 від 18.09.2015)
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування надійшов лист заявника ТОВ
«ІСТРЕЙТ» від 01.09.2015 вх. № 08/16088.

Земельна ділянка площею 0,0601 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТРЕЙТ» земельної ділянки для
реконструкції та експлуатації магазину продовольчих та непродовольчих
товарів на просп. Лісовому, 4 (літ. А) у Деснянському районі м. Києва» за
умови виключення із цільового призначення земельної ділянки слів
«реконструкції та», враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Микитась М.В.,
Меліхова ТА., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
10.1.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19835
Проект рішення «Про надання Релігійній громаді
незалежної помісної церкви «ПРОБУДЖЕННЯ» в
Оболонському районі м. Києва євангельських християнбаптистів земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування культової будівлі на вул. Маршала
Тимошенка, 2 в Оболонському районі м. Києва».
(ПР-7575 від 17.06.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявника від 06.08.2015 вх. М 08/13860 щодо розгляду справи.

Земельна ділянка площею 0,1625 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання Релігійній
громаді незалежної помісної церкви «ПРОБУДЖЕННЯ» в Оболонському
районі м. Києва євангельських християн-баптистів земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування культової будівлі на вул. Маршала
Тимошенка, 2 в Оболонському районі м. Києва».
2.
Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-19835 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань культури та туризму.

3.
Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
культури та туризму.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Меліхова Т.І.,
Найдьонов О.В., Семененко О.А., Харченко О.В., Янченко Г.І.
участі в голосуванні не брали.
10.1.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7121
Проект
рішення
«Про
передачу
приватному
підприємству «СМАРТТОРГ-2009» земельної ділянки
для обслуговування та експлуатації нежитлової будівлі
під автомиючий комплекс з приміщеннями громадського
призначення на вул. Анрі Барбюса, 38 у Печерському
районі м. Києва».
(ПР-7777 від 05.08.2015)

Земельна ділянка площею 0,0272 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу приватному
підприємству «СМАРТТОРГ-2009» земельної ділянки для обслуговування та
експлуатації нежитлової будівлі під автомиючий комплекс з приміщеннями
громадського призначення на вул. Анрі Барбюса, 38 у Печерському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Левада С.Я.,
Меліхова Т.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
10.1.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21682
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«МАШІНВЕСТ»
та
товариству
з
обмеженою
відповідальністю «НОВА НЕРУХОМІСТЬ К» для
експлуатації
та обслуговування адміністративновиробничих і складських будівель і споруд та відкритої
автостоянки
на
вул.
Святошинській,
34
у
Святошинському районі м. Києва».
(ПР-7714 від 17.07.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявника ТОВ «МАШІНВЕСТ» від 10.09.2015 вх. №08/558(з)
щодо розгляду справи.

Земельна ділянка площею 1,5534 га - в оренду на 15 років.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «МАШІНВЕСТ» та товариству з
обмеженою відповідальністю «НОВА НЕРУХОМІСТЬ К» для експлуатації
та обслуговування адміністративно-виробничих і складських будівель і
споруд та відкритої автостоянки на вул. Святошинській, 34 у
Святошинському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Меліхова Т.І.,
Найдьонов О.В., Семененко О.А., Харченко О.В., Янченко Г.І.
участі в голосуванні не брали.
10.1.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7209
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТРЕЙТ» для реконструкції та
обслуговування
магазину
продовольчих
та
непродовольчих товарів на вул. Академіка Доброхотова,
16 в Святошинському районі м. Києва».
(ПР-7941 від 18.09.2015)
До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування надійшов лист заявника ТОВ
«ІСТРЕЙТ» від 21.09.2015 вх. № 08/16086.

Земельна ділянка площею 0,0649 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТРЕЙТ» для
реконструкції та обслуговування магазину продовольчих та непродовольчих
товарів на вул. Академіка Доброхотова, 16 в Святошинському районі
м. Києва» за умови виключення із цільового призначення земельної ділянки
слів «реконструкції та», враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Меліхова Т.І.,
Непоп В.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
10.1.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21505
Проект рішення «Про передачу фізичній особі підприємцю Мєдвєдєву Володимиру Едуардовичу
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
кафе з літнім майданчиком на вул. Очаківській, 2 у

Солом'янському районі м. Києва».
(ПР-7923 від 11.09.2015)

Земельна ділянка площею 0,0236 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу фізичній особі підприємцю Мєдвєдєву Володимиру Едуардовичу земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування кафе з літнім майданчиком на
вул. Очаківській, 2 у Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Меліхова Т.І.,
Непоп В.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
10.1.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7487
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
фізичній особі - підприємцю Коптєву Максиму
Анатолійовичу для експлуатації кафе на вул. Щербакова,
54 (літера А) у Шевченківському районі м. Києва».
(ПР-7921 від 11.09.2015)

Земельна ділянка площею 0,0099 га, в тому числі в межах червоних ліній
площею 0,0044 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
фізичній особі - підприємцю Коптєву Максиму Анатолійовичу для
експлуатації кафе на вул. Щербакова, 54 (літера А) у Шевченківському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Меліхова Т.І.,
Непоп В.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
10.1.10. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7050
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
громадянину Грігоряну Юрію Людвиковичу для
реконструкції нежитлової будівлі під громадську
(торгово-офісного призначення) на вул. Академіка
Туполєва, 18-е у Шевченківському районі м. Києва».
(ПР-7502 від 18.05.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист Ю. Л. Грігоряна від 29.07.2015 №08/Г-6856 з проханням
внести зміни до цільового призначення та надати земельну

ділянку «для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі
(торгово-офісного призначення)» та передати проект рішення на
розгляд пленарного засідання сесії Київської міської ради.
Виноситься на розгляд постійної комісії після особистого
прийому у голови постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
В. Прокопіва.

Земельна ділянка площею 0,0749 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
громадянину Грігоряну Юрію Людвиковичу для реконструкції нежитлової
будівлі під громадську (торгово-офісного призначення) на вул. Академіка
Туполєва, 18-е у Шевченківському районі м. Києва» за умови викладення
цільового призначення земельної ділянки у такій редак ц іїа саме: «для
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі (торгово-офісного
призначення),
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Меліхова
Непоп В .І ., Найдьонов О .В , , Семененко О .А . , Харченко
Янченко Г .І . участі в голосуванні не брали.

Т .І.,
О .В .

,

10.1.10. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21792
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«АКВАПЛАЗ» для експлуатації та обслуговування
адміністративної будівлі на вул. Великій Житомирській,
32 у Шевченківському районі м. Києва».
(ПР-7926 від 15.09.2015)

Земельна ділянка площею 0,1006 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «АКВАПЛАЗ» для експлуатації та
обслуговування адміністративної будівлі на вул. Великій Житомирській, 32 у
Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Меліхова
Непоп В .І ., Найдьонов О .В . , Семененко О .А ., Харченко
Янченко Г .І . участі в голосуванні не брали.

10.2.

Т .І. ,
О .В . ,

Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди та внесення
змін до них):

10.2.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21136
Розгляд
проекту
рішення
«Про
поновлення
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КИЇВТЕКСТИЛЬ» договору оренди земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування адміністративного та
складських приміщень на вул. Гайдара, 50 у
Голосіївському районі
м. Києва та внесення змін до
нього».
(ПР-6961 від 20.04.2015)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 30.04.2009 №79-6-00698 площею 1,1465 га
та внести зміни до нього, а саме:
- слова «відкрите акціонерне товариство «Київтекстиль» замінити словами
«ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КИЇВТЕКСТИЛЬ» у відповідних відмінках.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ:
1.
Поновити
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВТЕКСТИЛЬ» договір оренди земельної
ділянки від 30.04.2009 №79-6-00698 для експлуатації та обслуговування
адміністративного та складських приміщень на вул. Гайдара, 50 у
Голосіївському 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
30.04.2009 №79-6-00698 на 5 років та внесення змін до нього, а саме: слова
«відкрите акціонерне товариство «Київтекстиль» замінити словами»
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КИЇВТЕКСТИЛЬ» 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
N2195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Меліхова Т.І.,
Непоп В.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
10.2.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-19026
Розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «Готельно-розважальний
комплекс «СТОЛИЦЯ» договору оренди земельної
ділянки для реконструкції об'єкта незавершеного

будівництва - лабораторно-виробничого корпусу під
готельно-житловий, офісний та банківський комплекс
«Столиця» та подальших його експлуатації і
обслуговування на
вул.
Кустанайській,
13 у
Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-7204 від 22.04.2015)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 25.07.2008 №72-6-00434 площею 0,9874 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: І. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю
«Готельно-розважальний комплекс «СТОЛИЦЯ» договір оренди земельної
ділянки від 25.07.2008 №72-6-00434 для реконструкції об'єкта незавершеного
будівництва - лабораторно-виробничого корпусу під готельно-житловий,
офісний та банківський комплекс «Столиця» та подальшої його експлуатації і
обслуговування на вул. Кустанайській, 13 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
25.07,2008 М72-6-00434 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» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Меліхова Т.І.,
Непоп В.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
10.2.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-20550
Розгляд проекту рішення «Про поновлення державному
територіально-галузевому обєднанню «Південно-Західна
залізниця» договору оренди земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування офісного
будинку з приміщеннями торгівлі і громадського
харчування
та
підземним
паркінгом
на
вул. Саксаганського, 73 у Голосіївському районі
м. Києва».
(ПР-7703 від 16.07.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявника від 27.08.2015 вх. №08/14854 щодо розгляду справи.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 21.12.2007 №79-6-00574 площею 0,2415 га.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд кадастрової справи А-20550 та
відповідного проекту рішення.
2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно діючої
робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального плану міста
Києва до 2025року.
3, Повернутись до розгляду цього питання після надання відповідного
протоколу засідання вищезазначеноїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Меліхова Т.І.,
Непоп В.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
10.2.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21079
Розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «ДОЗОР ЛТД» договору
оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації
та обслуговування пункту централізованої системи
пожежного спостереження та служби оперативного
реагування на вул. Марини Раскової, 54 у Дніпровському
районі м. Києва».
(ПР-7930 від 16.09.2015)

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 03.08.2004 № 66-6-00175 площею 0,6953 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «ДОЗОР
ЛТД» договір оренди земельної ділянки від 03.08.2004 № 66-6-00175 для
будівництва, експлуатації та обслуговування пункту централізованої системи
пожежного спостереження та служби оперативного реагування на
вул. Марини Раскової, 54 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 земельної ділянки від
03.08.2004 № 66-6-00175 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 М І95/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Меліхова Т.І.,
Непоп В.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

10.2.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-20451
Розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «САНТАННА» договору
оренди земельної ділянки для будівництва житлового
будинку та об'єктів соціальної сфери на вул. Михайла
Драгомірова, 46 у Печерському районі м. Києва».
(ПР-7940 від 18.09.2015)

Проектом рішення передбачено: поновити на 3 роки договір оренди
земельної ділянки від 10.12.2003 №82-6-00132 площею 0,5153 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю
«САНТАННА» договір оренди земельної ділянки від 10.12.2003 №82-600132 для будівництва житлового будинку та об'єктів соціальної сфери на
вул. Михайла Драгомірова, 46 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
10.12.2003 №82-6-00132 на 3 роки 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» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Меліхова Т.І.,
Непоп В.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

10.2.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-18701
Розгляд проекту рішення «Про поновлення фізичній особі підприємцю Волевач Наталії Михайлівні договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування магазину-кафе на вул. Клавдіївській, 27а у
Святошинському районі м. Києва».
(ПР-7840 від 28.08.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
від громадян Самойлюк В.А., Мойко Є.І., Грушанського Д О .,
Салтановського О. О., Ткаченко А.Г. від 15.09.2015 вх. №08/КО-8564
щодо недопущення поновлення договору оренди земельної ділянки
ФОП Волевач Н.М.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 21.02.2006 №75-6-00269 площею 0,0500 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: 1. Поновити фізичній особі - підприємцю Волевач Наталії
Михайлівні договір оренди земельної ділянки від 21.02.2006 №75-6-00269
для будівництва, експлуатації та обслуговування магазину-кафе на
вул. Клавдіївській, 27а у Святошинському 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
21.02.2006 М75-6-00269 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» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С.У Меліхова
Непоп В .І . , Найдьонов О .В . , Семененко О .А . , Харченко
Янченко Г .І . участі в голосуванні не брали.

Т .І.,
О .В . ,

10.2.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-15475
Розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «ЛЮДМИЛА-ФАРМ»
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування адміністративної нежитлової будівлі на
вул. Зоологічній, 5/1 у Шевченківському районі
м. Києва».
(ПР-7928 від 15.09.2015)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 11.08.2004 № 91-6-00316 площею 0,0094 га в межах
червоних ліній.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю
«ЛЮДМИЛА-ФАРМ» договір оренди земельної ділянки від 11.08.2004
№ 91-6-00316 для експлуатації та обслуговування адміністративної
нежитлової будівлі на вул. Зоологічній, 5/1 у Шевченківському 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
11.08.2004 М 91-6-00316 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» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Меліхова Т.І.,
Непоп В.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
10.2.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21042
Розгляд проекту рішення «Про поновлення публічному
акціонерному товариству «Київметробуд» договору
оренди земельної ділянки для будівництва житлового
будинку з об'єктами соціально-побутового призначення,
підземним паркінгом на вул. Коперника, 7 у
Шевченківському районі м. Києва».
(ПР-7147 від 22.04.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист ПАТ «Київметробуд» від 13.05.2015 вх. №08/8404 з проханням
передбачити строк оренди земельної ділянки до 31.03.2016 у
зв 'язку із тим, що не встигають завершити будівниитво.
До комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування надійшов лист ПАТ
«Київметробуд» від 21.08.2015 вх. №26603 щодо розгляду справи.

Проектом рішення передбачено: поновити до 31.07.2015 договір оренди
земельної ділянки від 09.04.2009 №91-6-00845 площею 0,2308 га
та внести зміни до нього, а саме:
- слова «відкрите акціонерне товариство «Київметробуд» замінити словами
«публічне акціонерне товариство «Київметробуд» у відповідних відмінках.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення публічному
акціонерному товариству «Київметробуд» договору оренди земельної
ділянки для будівництва житлового будинку з об'єктами соціальнопобутового призначення, підземним паркінгом на вул. Коперника, 7 у
Шевченківському районі м. Києва» за умови коригування проекту рішення
Київської міської ради, враховуючи звернення заявника, а саме: в пункті
першому проекту рішення цифри «31.07.2015» замінити цифрами
«31.03.2016».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Меліхова Т.І.,
Непоп В.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

10.2.9. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21043
Розгляд проекту рішення «Про поновлення публічному
акціонерному товариству «Київметробуд» договору
оренди земельної ділянки для благоустрою та

влаштування
майданчиків
для
відпочинку
на
вул. Коперника, 7 у Шевченківському районі м. Києва та
внесення змін до нього».
(ПР-7825 від 22.04.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист ПАТ «Київметробуд» від 13.05.2015 вх. №08/8404 з проханням
передбачити строк оренди земельної ділянки до 31.03.2016.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист ПАТ «Киівметробуд» від 21.08.2015 вх. №26603 щодо
розгляду справи.

Проектом рішення передбачено: поновити до 31.07.2015 договір оренди
земельної ділянки від 09.04.2009 №91-6-00844 площею 0,1000 га
та внести зміни до нього, а саме:
- слова «відкрите акціонерне товариство «Киівметробуд» замінити словами
«публічне акціонерне товариство «Київметробуд» у відповідних відмінках.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення публічному
акціонерному товариству «Київметробуд» договору оренди земельної
ділянки для благоустрою та влаштування майданчиків для відпочинку на
вул. Коперника, 7 у Шевченківському районі м. Києва та внесення змін до
нього» за умови врахування звернення заявника щодо заміни в пункті
першому зазначеного проекту рішення цифр «31.07,2015» цифрами
«31,03.2016».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Меліхова Т.І.,
Непоп В.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
10.2.10. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-20604
Розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «ГК Інвест» договору
оренди земельної ділянки для реконструкції об'єкту
незавершенного будівництва під торговельний комплекс
з подальшою його експлуатацією та обслуговуванням на
вул. Старокиївській, 10 у Шевченківському районі
м. Києва».
(ПР-7943 від 18.09.2015)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 14.03.2008 №91-6-00757 площею 0,5442 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Баленко І.М.

УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «ГК
Інвест» договір оренди земельної ділянки від 14.03.2008 №91-6-00757 для
реконструкції об'єкту незавершенного будівництва під торговельний
комплекс з подальшою його експлуатацією та обслуговуванням на
вул. Старокиївській, 10 у Шевченківському 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
14.03.2008 №91-6-00757 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» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Меліхова Т.І.,
Непоп В.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
10.3.

Повторний розгляд кадастрових справ (поновлення договору оренди та
внесення змін до них):

10.3.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21308
Повторний розгляд 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».
(ПР-7436 від 24.04.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудуваня, архітектури та землекористування від
15.09.2015рішення не було прийнято у звязку із тим, що під час
голосування воно не набрало голосів.

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., Андрійко Р.Ю.
УХВАЛИЛИ: Підтримати 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Шилюк П.С.,
Найдьонов О.В., Семененко О.А., Харченко О.В., Янченко Г.І.
участі в голосуванні не брали.
10.3.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21841
Повторний розгляд проекту 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)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудуваня, архітектури та землекористування від
15.09.2015 було прийнято рішення направити матеріали на
розгляд постійно діючої робочої групи щодо вивчення стану
підготовки Генерального плану міста Києва до 2025 року.
Засідання цієї робочої групи не відбулося у зв'язку з відсутністю
кворуму.

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., Закревська Л.О.
УХВАЛИЛИ: Повернутись до розгляду цього питання після надання
відповідного протоколу засідання постійно діючої робочої групи щодо
вивчення стану підготовки Генерального плану міста Києва до 2025року.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Меліхова Т.І.,
Непоп В.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

10.3.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-13344
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «БЕРІЗКА2000» 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)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 08.09.2015
розгляд питання було перенесено на наступне засідання комісії.

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: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю
«БЕРІЗКА-2000» договір оренди земельної ділянки від 31.12.2003 №72-600132 для експлуатації та обслуговування торговельного павільйону у
пров. Політехнічному, 8 у Солом'янському 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
31.12.2003 №72-6-00132 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» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Меліхова Т.І.,
Непоп В.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
10.3.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-9944
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «БЕРІЗКА2000» 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)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 08.09.2015
розгляд питання було перенесено на наступне засідання комісії.

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: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю
«БЕРІЗКА-2000» договір оренди земельної ділянки від 03.10.2002 №72-600064 для експлуатації та обслуговування торговельного павільйону на
вул. Героїв Севастополя, 50 у Солом'янському 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
03.10.2002 №72-6-00064 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 М195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Меліхова Т.І.,
Непоп В.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
10.4.

Розгляд кадастрових справ (продаж):

10.4.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1284
Розгляд проекту рішення «Про продаж земельної ділянки
громадянину Адаменку Олександру Станіславовичу для
реконструкції нежитлового будинку з подальшою
експлуатацією під торговельний об'єкт з надання послуг
населенню на вул. Лайоша Гавро, 9-к (літ. «А») в
Оболонському районі м. Києва».
(ПР-7749 від 28.07.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
О. С. Адаменк/ від 16.09.2015 вх. №08/А-8704 з проханням внести
зміни до цільового призначення земельної ділянки, а саме: слово
«реконструкції» замінити словом «обслуговування».

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею 0,0106 га.
Експертна грошова оцінка станом на 01.07.2015 становить 257 287,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продаж земельної ділянки
громадянину Адаменку Олександру Станіславовичу для реконструкції
нежитлового будинку з подальшою експлуатацією під торговельний об'єкт з
надання послуг населенню на вул. Лайоша Гавро, 9-к (літ. «А») в
Оболонськомурайоні м. Києва» за умови внесення змін до цільового
призначення земельної ділянки, а саме: слово «реконструкції» замінити
словом «обслуговування», враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Меліхова Т.І.,
Непоп В.І., Найдьонов О.В., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

10.5.

Повторний розгляд кадастрових справ (продаж):

10.5.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1277
Повторний розгляд проекту рішення «Про продаж
земельної
ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю «СД-ВІСТА» для експлуатації та
обслуговування
адміністративного
будинку
на
вул. Саксаганського, 111-а у Шевченківському районі
м. Києва».
(ПР-7564 від 12.06.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.07,2015
питання було знято на довивчення, для виїзду та обстеження
земельної ділянки представниками Депратаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).
Наданий лист ДЗР від 21.09.2015 про те, що ділянка
використовується в межах, в яких вона надавалася в оренду
заявнику, а ширина проїзду вздовж будинку відповідає державним
будівельним нормам та правилам.

Земельна ділянка площею 0,0503 га
Експертна грошова оцінка на 05.05.2015 становить 2 029 627,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, голови
постійної комісії В.В. Прокопіва зняти з розгляду проект рішення «Про
продаж земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «СДВІСТА» для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на
вул. Саксаганського, 111-а у Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Шилюк П.С.,
Найдьонов О.В., Семененко О.А., Харченко О.В., Янченко Г.І.
участі в голосуванні не брали.
10.6.

Розгляд кадастрових справ (надання дозволу на проведення експертної
грошової оцінки):

10.6.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1289
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки, що підлягає продажу».
(ПР-7888 від 04.09.2015)

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0182 га для експлуатації та
обслуговування закладу громадського харчування (кафе) на вул. Мілютенка,

19 у Деснянському районі м. Києва, що підлягає продажу товариству з
обмеженою відповідальністю «БІЛФОРС».
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Шилюк П.С.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
10.6.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа €-1288
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки, що підлягає продажу».
(ПР-7816 від 19.08.2015)

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки площею 1,6412 га для будівництва та
експлуатації складських приміщень з відкритою стоянкою напівпричепів на
вул. Вербовій, 20 в Оболонському районі м. Києва, що підлягає продажу
транспортно-експедиційному підприємству «ПЕТРІВНА».
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С.у Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А.,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
10.7.

Розгляд кадастрових справ (внесення змін та поділ):

10.7.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21745
Розгляд проекту рішення «Про внесення змін у додаток
до рішення Київської міської ради від 28.03.2002
№392/1826 «Про передачу громадянам, членам
садівничого товариства «Блакитна затока» Харківського
району м. Києва, земельних ділянок для ведення
садівництва та садовому товариству «Блакитна затока»
Харківського району м. Києва земель загального

користування і про погодження садовому товариству
«Блакитна затока» Харківського району м. Києва місця
розташування колективного садівництва на острові
Водників у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-7786 від 10.08.2015)

Земельна ділянка площею 0,058 га.
Проектом рішення передбачено: внести зміни у додаток до рішення
Київської міської ради від 28.03.2002 №392/1826, а саме:
- у п’ятій графі сто п’ятдесят дев’ятої позиції цифри «345» замінити
цифрами «580».
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін у додаток до
рішення Київської міської ради від 28.03.2002 №392/1826 «Про передачу
громадянам, членам садівничого товариства «Блакитна затока» Харківського
району м. Києва, земельних ділянок для ведення садівництва та садовому
товариству «Блакитна затока» Харківського району м. Києва земель
загального користування і про погодження садовому товариству «Блакитна
затока» Харківського району м. Києва місця розташування колективного
садівництва на острові Водників у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С., Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А.,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

10.7.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21306
Розгляд проекту рішення «Про поділ земельної ділянки
та поновлення договору оренди земельної ділянки, що
перебуває в оренді товариства з обмеженою
відповідальністю «Компанія Рів’єра» на Дніпровській
набережній у Дарницькому районі м. Києва та внесення
змін до договору оренди земельної ділянки».
(ПР-7939 від 18.09.2015)

Проектом рішення передбачено:
поновити на 5 років договір оренди земельної ділянки від 25.02.2009 №63-600533 площею 2,4436 га;
поділ земельної ділянки площею 2,4436 га на
земельну ділянку площею 1,2003 га;
земельну ділянку площею 1,2433 га;
внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 25.02.2009 №63-600533, залишивши в оренді ТОВ «Компанія Рів’єра» на 5 років в межах
категорії земель житлової та громадської забудови земельну ділянку площею
1,2003 га (кадастровий номер 8000000000:90:141:0201) для влаштування

стоянки плавзасобів різного призначення з благоустроєм прилеглої території
на Дніпровській набережній у Дарницькому районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поділ земельної ділянки та
поновлення договору оренди земельної ділянки, що перебуває в оренді
товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Рів’єра» на
Дніпровській набережній у Дарницькому районі м. Києва та внесення змін до
договору оренди земельної ділянки».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С., Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А.,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
10.8.

Розгляд кадастрових справ (приватизація):

10.8.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9307
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Дугінову Геннадію Михайловичу для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Маршала
Говорова, 30 у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-7900 від 07.09.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявника Дігунова Г.М. від 10.09.2015 М08/Д-8450.

Земельна ділянка площею 0,0498 га - приватна власність.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Дугінову Геннадію Михайловичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Маршала Говорова, ЗО у Голосіївському районі м. Києва» за умови
виключення із цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва
і», враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С.у Найдьонов О.В., Непоп В.І., Михайленко В.О.,
Семененко О.А., Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
10.8.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9158

Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Грищенку Леонтію Івановичу для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Степана Дуки,
10 у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-7845 від 31.08.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявника Л. І. Грищенка Л.І. від 01.09.2015 вх. №08/Г-8094 з
проханням надати земельну ділянку для експлуатації та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,0498 га - приватна власність.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Грищенку Леонтію Івановичу для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Степана Дуки, 10 у Голосіївському районі м. Києва» за умови
виключення з цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва
та», враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С., Найдьонов О.В., Непоп В.І., Михайленко В.О.,
Семененко О.А., Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
10.8.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9232
Проект рішення «Про приватизацію громадянці
Матвієнко Надії Петрівні земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Крилова, 28-6 у
Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-7692 від 16.07.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявниці Н. П. Матвієнко від 28.08.2015 вх. №08/М-7993 з
проханням надати земельну ділянку для експлуатації та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - приватна власність.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію громадянці
Матвієнко Надії Петрівні земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на

вул. Крилова, 28-6 у Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з
цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи
звернення заявниці,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М,В.,
Шилюк П.С., Найдьонов О.В,, Непоп В.І., Турець В.В.,
Семененко О.А., Харченко О.В., ЯнченкоГ.І. участі в голосуванні
не брали.
10.8.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-8785
Проект рішення «Про приватизацію громадянці Казімко
Ганні Андріївні земельної ділянки для будівництва і
обслуговування
жилого
будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Івана Франка, 2-а у
Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-6797 від 16.04.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявниці Г. А. Казімко від 17.07.2015 вх. М08/К-6513 з
проханням внести зміни до цільового призначення земельної
ділянки, а саме: виключити слова «будівництва і».

Земельна ділянка площею 0,1000 га - приватна власність.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію громадянці
Казімко Ганні Андріївні земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Івана Франка, 2-а у
Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з цільового
призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи звернення
заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С., Найдьонов О.В., Непоп В.І., Турець В.В.,
Семененко О.А., Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
10.8.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9112
Проект рішення «Про приватизацію громадянину
Мартиненку Григорію Федоровичу земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Воровського, 26
у Дарницькому районі м. Києва».

(ПР-6779 від 15.04.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявника Г. Ф. Мартиненко від 27.08.2015 вх. №08/М-7920 з
проханням надати земельну ділянку для експлуатації та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - приватна власність.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію громадянину
Мартиненку Григорію Федоровичу земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Воровського, 26 у Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення
з цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і»,
враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С.у Найдьонов О.В., Непоп В.І., Турець В.В.,
Семененко О .А .у Харченко О.В.у Янченко Г .І . участі в голосуванні
не брали.
10.8.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9204
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Ткачук Любові Василівні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Правобережній, 13 у
Печерському районі м. Києва».
(ПР-7130 від 21.04.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявниці Л.В. Ткачук від 12.08.2015 вх. №08/Т-7415 з
проханням внести зміни до цільового призначення, а саме
виключити слова «будівництва і».

Земельна ділянка площею 0,0508 га - приватна власність.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Ткачук Любові Василівні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул.
Правобережній, 13 у Печерському районі м. Києва» за умови виключення з
цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи
звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С., Найдьонов О.В., Непоп В.І., Турець В.В.,
Семененко О.А., Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
10.8.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9113
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Захарченку Олександру Миколайовичу для
будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Прорізній, 7 у
Святошинському районі м. Києва».
(ПР-6838 від 16.04.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявника О. М. Захарченка від 03.08.2015 вх. №057/3-2041 з
проханням надати земельну ділянку для експлуатації та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,0779 га - приватна власність.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Захарченку Олександру Миколайовичу для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Прорізній, 7 у Святошинському районі м. Києва» за умови виключення з
цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи
звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С.9 Найдьонов О.В., Непоп В.І., Турець В.В.,
Семененко О.А.у Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
10.8.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9174
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Подуфаловій Антоніні Опанасівні для
будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Якова Качури,
24 у Святошинському районі м. Києва».
(ПР-6948 від 20.04.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист довіреної особи заявниці В. В. Буценко від 18.06.2015 вх.

N208/11-5649 з проханням надати земельну ділянку для
експлуатації та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд.

Земельна ділянка площею ОД000 га - приватна власність.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Подуфаловій Антоніні Опанасівні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Якова Качури, 24 у Святошинському районі м. Києва» за умови
виключення з цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва
і», враховуючи звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С.у Найдьонов О.В.9 Непоп В.І.У Турець В.В.,
Семененко О.А.у Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
10.8.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9144
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Хапко Нелі Петрівні для будівництва і
обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель і споруд на вул. Сумській, 31/10 у
Солом'янському районі м. Києва».
(ПР-7408 від 24.04.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявниці Н. 77. Хапко від 31.07.2015 вх. №08/Х-6962 з
проханням надати земельну ділянку для експлуатації та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,0831 га - приватна власність.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Хапко Нелі Петрівні для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Сумській, 31/10 у
Солом'янському районі м. Києва» за умови виключення з цільового
призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи звернення
заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С., Найдьонов О.В., Непоп В.І., Турець В.В.,

Семененко О.А., Харченко О.В., Янченко Г.І. участі е голосуванні
не брали.
10.9.

Розгляд кадастрових справ (громадяни):

10.9.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21643
Розгляд проекту рішення «Про передачу громадянину
Авраменку Олегу Миколайовичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Дібровній, 8-ж у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-7899 від 07.09.2015)

Земельна ділянка площею 0,0649 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Авраменку Олегу Миколайовичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Дібровній, 8-ж у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.У
Шилюк П.С., Найдьонов О.В., Непоп В.І., Турець В.В.,
Семененко О.А., Харченко О.В.9Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
10.9.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-11747
Розгляд проекту рішення «Про передачу громадянину
Андрусенку Івану Яковичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд у 2-му
пров. Крилова, 5 у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-7696 від 16.07.2015)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Андрусенку Івану Яковичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у 2-му пров. Крилова, 5 у Дарницькому 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» -11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С., Найдьонов О.В., Непоп В.І., Міщенко О.Г.,
Семененко О .А .у Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
10.9.3.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21317
Розгляд проекту рішення «Про передачу земельної
ділянки громадянину Петриченку Віталію Вікторовичу
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Вешенському, 33
у Деснянському районі м. Києва».
(ПР-7157 від 22.04.2015)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу земельної
ділянки громадянину Петриченку Віталію Вікторовичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Вешенському, 33 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» —11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С.у Найдьонов О.В.9 Непоп В.І., Міщенко О.Г.,
Семененко О .А .у Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
10.9.4.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-17952
Розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Хачатурян Лиануш Серйожаївні у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Обухівській, 118-а у Святошинському районі
м. Києва».

(ПР-6792 від 16.04.2015)

Земельна ділянка площею 0,0476 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: І. Відкласти розгляд кадастрової справи А-17952.
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» -11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С.у Найдьонов О.В., Непоп В.І., Міщенко О.Г.,
Семененко О.А., Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
10.9.5.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-9413
Розгляд проекту рішення «Про передачу громадянину
Коваленку Антону Олександровичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
облуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Леніна, 105-6 у Солом'янському районі
м. Києва».
(ПР-7773 від 05.08.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявника Коваленка А. О. від 02.09.2015 вх. №08/К-8137 щодо
розгляду справи.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Коваленку Антону Олександровичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і облуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Леніна, 105-6 у Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В.УМикитась М.В.,
Шилюк П.С.9 Найдьонов О.В., Непоп В .І.у Міщенко О.Г.,
Семененко О.А.у Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
10.10. Розгляд кадастрових справ (розірвання договорів оренди):

10.10.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21802
Проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельних ділянок від 29.10.2004 № 79-6-00247 (з
урахуванням додаткових угод про внесення змін і
доповнень до договору оренди земельних ділянок від
08.12.2005 № 79-6-00378, від 15.11.2007 № 79-6-00556 та
від 06.08.2009 № 79-6-00709)».
(ПР-7857 від 01.09.2015)

Земельні ділянки з цільовим призначенням для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва площами 5,3854 га та 1,1767 га в межах
Голосіївського району, що перебувають в оренді у сільськогосподарського
товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінат «Хотівський».
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Поліщук О.Г., Микитась М.В., Дюжев Ю.С.,
Олексієнко І.С., Агеєва В.В., Закревська Л.О., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельних ділянок від 29.10.2004 № 79-6-00247 (з урахуванням додаткових
угод про внесення змін і доповнень до договору оренди земельних ділянок
від 08.12.2005 № 79-6-00378, від 15.11.2007 № 79-6-00556 та від 06.08.2009 №
79-6-00709)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - 2 (Кустова В.В., Левада С.Я.),
«утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Шилюк П.С.,
Баленко І.М., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
10.10.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21803
Проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельних ділянок від 29.10.2004 № 79-6-00244 (з
урахуванням додаткової угоди про внесення змін і
доповнень до договору оренди земельних ділянок від
06.08.2009 № 79-6-00710)».
(ПР-7856 від 01.09.2015)

Земельні ділянки з цільовим призначенням для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва площами 12,4251 га, 7,3485 га,
19,1626 га, 11,7805 га, 10,4608 га в межах Голосіївського району, що
перебувають в оренді у сільськогосподарського товариства з обмеженою
відповідальністю агрокомбінату «Хотівський».
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Поліщук О.Г., Микитась М.В., Дюжев Ю.С.,
Олексієнко І.С., Агеєва В.В., Закревська Л.О., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельних ділянок від 29.10.2004 № 79-6-00244 (з урахуванням додаткової

угоди про внесення змін і доповнень до договору оренди земельних ДІЛЯНОК
від 06.08.2009 № 79-6-00710)».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - 2 (Кустова В.В., Левада С.Я.),
«утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Шилюк П.С.,
Баленко І.М., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
10.10.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21804
Проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельних ділянок від 29.10.2004 № 79-6-00250 (з
урахуванням додаткової угоди про внесення змін і
доповнень до договору оренди земельних ділянок від
06.08.2009 № 79-6-00708)».
(ПР-7860 від 01.09.2015)

Земельні ділянки з цільовим призначенням для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва площами 6,4283 га, 4,9801 га в межах
Голосіївського району, що перебувають в оренді у сільськогосподарського
товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінату «Хотівський».
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Поліщук О.Г., Микитась М.В., Дюжев Ю.С.,
Олексієнко І.С., Агеєва В.В., Закревська Л.О., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельних ділянок від 29.10.2004 № 79-6-00250 (з урахуванням додаткової
угоди про внесення змін і доповнень до договору оренди земельних ділянок
від 06.08.2009 № 79-6-00708)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - 2 (Кустова В.В., Левада С.Я.),
«утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Шилюк П.С.,
Баленко І.М., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
10.10.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21805
Проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 25.11.2004 № 79-6-00258 (з
урахуванням додаткової угоди про внесення змін і
доповнень до договору оренди земельної ділянки від
29.06.2010 № 79-6-00763)».
(ПР-7858 від 01.09.2015)

Земельна ділянка з цільовим призначенням для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва площею 7,4519 га в межах
Голосіївського району, що перебуває в оренді у сільськогосподарського
товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінату «Тарасівка».

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Поліщук О.Г., Микитась М.В., Дюжев Ю.С.,
Олексієнко І.С., Агеєва В .В., Закревська Л.О., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 25.11.2004 № 79-6-00258 (з урахуванням додаткової
угоди про внесення змін і доповнень до договору оренди земельної ділянки
від 29.06.2010 № 79-6-00763)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - 2 (Кустова В.В., Левада С.Я.),
«утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Шилюк П.С.,
Баленко І.М., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
10.10.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21806
Проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельних ділянок від 25.11.2004 № 79-6-00259 (з
урахуванням додаткової угоди про внесення змін і
доповнень до договору оренди земельної ділянки від
29.06.2010 № 79-6-00764)».
(ПР-7859 від 01.09.2015)

Земельні ділянки з цільовим призначенням для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва площами 58,3568 га, 12,2290 га в межах
Голосіївського району, що перебувають в оренді у сільськогосподарського
товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінату «Тарасівка».
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Поліщук О.Г., Микитась М.В., Дюжев Ю.С.,
Олексієнко І.С., Агеєва В.В., Закревська Л.О., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельних ділянок від 25.11.2004 № 79-6-00259 (з урахуванням додаткової
угоди про внесення змін і доповнень до договору оренди земельної ділянки
від 29.06.2010 № 79-6-00764)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - 2 (Кустова В.В., Левада С.Я.),
«утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Шилюк П.С.,
Баленко І.М.у Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
10.10.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21554
Проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 29.10.2004 № 79-6-00245».
(ПР-7853 від 01.09.2015)

Земельна ділянка з цільовим призначенням для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва площею 106,8122 га в межах
Голосіївського району, що перебуває в оренді у сільськогосподарського
товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінату «Хотівський».
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Поліщук О.Г., Микитась М.В., Дюжев Ю.С.,
Олексієнко І.С., Агеєва В.В., Закревська Л.О., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 29Л0.2004 № 79-6-00245».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - 2 (Кустова В.В., Левада С.Я.),
«утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В.У Шилюк П.С.,
Баленко І.М., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
10.10.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21555
Проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 29.10.2004 № 79-6-00246 (з
урахуванням додаткової угоди про внесення змін і
доповнень до договору оренди земельної ділянки від
29.06.2010 № 79-6-00762)».
(ПР-7854 від 01.09.2015)

Земельна ділянка з цільовим призначенням для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва площею 106,8122 га в межах
Голосіївського району, що перебуває в оренді у сільськогосподарського
товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінату «Хотівський».
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Поліщук О.Г., Микитась М.В., Дюжев Ю.С.,
Олексієнко І.С., Агеєва В.В., Закревська Л.О., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 29.10.2004 № 79-6-00246 (з урахуванням додаткової
угоди про внесення змін і доповнень до договору оренди земельної ділянки
від 29.06.2010 № 79-6-00762)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - 2 (Кустова В.В., Левада С.Я.),
«утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Шилюк П.С. у
Баленко І.М.у Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
10.10.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21556
Проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельних ділянок від 29.10.2004 № 79-6-00251 (з

урахуванням додаткової угоди про внесення змін і
доповнень до договору оренди земельних ділянок від
14.01.2010 № 79-6-00733)».
(ПР-7855 від 01.09.2015)

Земельні ділянки з цільовим призначенням для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва площами 45,7265 га, 34,6229 га в межах
Голосіївського району, що перебувають в оренді у сільськогосподарського
товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінату «Хотівський».
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Поліщук О.Г., Микитась М.В., Дюжев Ю.С.,
Олексієнко І.С., Агеєва В.В., Закревська Л.О., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельних ділянок від 29.10.2004 № 79-6-00251 (з урахуванням додаткової
угоди про внесення змін і доповнень до договору оренди земельних ділянок
від 14.01.2010 № 79-6-00733)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - 2 (Кустова В.В., Левада С.Я.),
«утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Шилюк П.С.,
Баленко І.М., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
10.10.9. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21557
Проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 29.10.2004 №. 79-6-00248».
(ПР-7861 від 01.09.2015)

Земельна ділянка з цільовим призначенням для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва площею 31,0955 га в межах
Голосіївського району, що перебуває в оренді у сільськогосподарського
товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінату «Хотівський».
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Поліщук О.Г., Микитась М.В., Дюжев Ю.С.,
Олексієнко І.С., Агеєва В.В., Закревська Л.О., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 29.10.2004 № 79-6-00248».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - 2 (Кустова В.В., Левада С.Я.),
«утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Шилюк П.С.,
Баленко І.М., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
11. Повторний розгляд кадастрових справ —матеріали додаються.
11.1. Повторний розгляд кадастрових справ (надання / передача):

11.1.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-6833
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянкам Іващенко Світлані Борисівні, Федоровій
Любові Василівні та Жуковій Світлані Устимівні,
членам садівничого товариства «Дніпро-2» у приватну
власність земельних ділянок для ведення колективного
садівництва на вул.
39-й
Садовій,
діл.
6,
вул. Малоземельній, 27/1 та на вул. 39-й Садовій, діл. 22
у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-7032 від 20.04.2015)

Н а засіданні постійної комісії К иївської м іської р ади з
питань містобудування, архітектури та землекористування
25.06.2015 було прийнято ріш ення повернути справу
суб'єкт у подання на доопрацювання.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом
Департ амент у земельних ресурсів виконавчого органу
К иївської м іської ради (Київської м іської держ авної
адміністрації) від 16.09.2015 № 057022-16754, відповідно до
якого матеріали та проект ріш ення доопрацьовано.

Земельна ділянка площею 0,1334 га (0,0579 га, 0,0327 га, 0,0428 га)
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Поліщук О.Г., Єскіна О.О.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд кадастрової справи А-6833 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» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С.у Баленко І.М., Непоп В.І., Семененко О.А.,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
11.2.

Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни):

11.2.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18800
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Полуляху Анатолію Георгійовичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських
будівель і споруд на вул. Лісоводній, 50-6 у
Голосіївському районі м. Києва».

(ПР-6993 від 20.04.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 01.07.2015
питання було знято на довивчення робочою групою під
головуванням О. Найдьонова.
За результатами розгляду робочою
групою ухвалено
рекомендувати постійній комісії підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,0800 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, заступника
голови постійної комісії С.Я. Левади перенести розгляд проекту рішення
«Про передачу громадянину Полуляху Анатолію Георгійовичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Лісоводній, 50-6 у
Голосіївському районі м. Києва» на наступне засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування, у звязку з відсутністю доповідача - голови робочої
групи О.В. Найдьонова.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
11.2.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18804
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Кислицькій Оксані Василівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель і споруд на вул. Лісоводній, 52-6 у
Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-6994 від 20.04.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 01.07.2015
питання було знято на довивчення робочою групою під
головуванням О. Найдьонова.
За результатами розгляду робочою
групою ухвалено
рекомендувати постійній комісії підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,0800 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради заступника
голови постійної комісії С.Я. Левади перенести розгляд проекту рішення
«Про передачу громадянці Кислицькій Оксані Василівні у приватну власність

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Лісоводній, 52-6 у Голосіївському
районі м. Києва» на наступне засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування у
зв'язку з відсутністю доповідача - голови робочої групи О.В. Найдьонова.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордои Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
11.2.3 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18803
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Василенку Василю Івановичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських
будівель і споруд на вул. Лісоводній, 52-а у
Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-7013 від 20.04.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 01.07.2015
питання було знято на довивчення робочою групою під
головуванням О. Найдьонова.
За результатами розгляду робочою
групою ухвалено
рекомендувати постійній комісії підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,0800 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради заступника
голови постійної комісії С.Я. Левади перенести розгляд проекту рішення
«Про передачу громадянину Василенку Василю Івановичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Лісоводній, 52-а у
Голосіївському районі м. Києва» на наступне засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування у зв'язку з відсутністю доповідача - голови робочої
групи О.В. Найдьонова.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордои Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
11.2.4.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20364

Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину
Халявинському
Олександру
Олександровичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Лісоводній, 52-в
у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-7225 від 23.04.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 01.07.2015
питання було знято на довивчення робочою групою під
головуванням О. Найдьонова.
За результатами розгляду робочою
групою ухвалено
рекомендувати постійній комісії підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,0800 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради заступника
голови постійної комісії С.Я. Левади перенести розгляд проекту рішення
«Про передачу громадянину Халявинському Олександру Олександровичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Лісоводній, 52-в у
Голосіївському районі м. Києва» на наступне засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування у зв'язку з відсутністю доповідача - голови робочої
групи О.В. Найдьонова.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
11.2.5.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-7225 від 23.04.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 21.07.2015
питання було знято на довивчення робочою групою під
головуванням О. Найдьонова.
За результатами розгляду робочою
групою ухвалено
рекомендувати постійній комісії відхилити проект рішення та

рекомендувати Департаменту земельних ресурсів зарезервувати
земельну
ділянку
для
оформлення
її
учасникам
антитерористичної операції.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 08.09.2015
питання було знято з розгляду.

Земельна ділянка площею 0,0714 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Пивовар О.П., Шевченко О.В.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради заступника
голови постійної комісії С.Я. Левади перенести 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» на наступне засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування у
зв'язку з відсутністю доповідача - голови робочої групи О.В. Найдьонова.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
11.2.6.СЛУХАЛИ:

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

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 08.09.2015
питання було знято на довивчення робочою групою під
головуванням О. Найдьонова.
За результатами розгляду робочою
групою ухвалено
рекомендувати постійній комісії підтримати проект рішення.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявника Телюка В.П. від 11.08.2015 (вх. №08/Т-7861 від
25.08.2015) щодо розгляду справи.

Земельна ділянка площею 0,0970 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради заступника
голови постійної комісії С.Я. Левади перенести розгляд проекту рішення
«Про передачу земельної ділянки громадянину Телюку Віталію Петровичу,
члену садового товариства «Південне» Дарницького району м. Києва, для
ведення колективного садівництва на вул. 61-й Садовій, 144 у Дарницькому
районі м. Києва» на наступне засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування у
зв'язку з відсутністю доповідача - голови робочої групи О.В. Найдьонова.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордои Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
11.2.7.СЛУХАЛИ:

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

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 08.09.2015
питання було знято на довивчення робочою групою під
головуванням О. Найдьонова.
За результатами розгляду робочою
групою ухвалено
рекомендувати постійній комісії підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,0729 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради заступника
голови постійної комісії С.Я. Левади перенести розгляд проекту рішення
«Про передачу громадянці Дорофєєвій Зінаїді Йосипівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд у 4-му пров. Лєрмонтова, 33 у
Дарницькому районі м. Києва» на наступне засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування у зв'язку з відсутністю доповідача - голови робочої
групи О.В. Найдьонова.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордои Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

11.2.8.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9025
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
громадянину Вальтеру Артуру Анатолійовичу земельної
ділянки для ведення садівництва на вул. Луговій, 10
діл. 15-а у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-6376 від 30.12.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 10.02.2015
питання було знято на довивчення робочою групою під
головуванням О. Найдьонова.
За результатами розгляду робочою
групою ухвалено
рекомендувати постійній комісії підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,0540 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради заступника
голови постійної комісії С.Я. Левади перенести розгляд проекту рішення
«Про приватизацію громадянину Вальтеру Артуру Анатолійовичу земельної
ділянки для ведення садівництва на вул. Луговій, 10 діл. 15-а у Дарницькому
районі м. Києва» на наступне засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування у
звлязку з відсутністю доповідача - голови робочої групи О.В. Найдьонова.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
11.2.9.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-3704
Повторний розгляд проекту 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)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 08.09.2015
питання було знято на довивчення робочою групою під
головуванням О. Найдьонова.
За результатами розгляду робочою
групою ухвалено
рекомендувати постійній комісії підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради заступника
голови постійної комісії С.Я. Левади перенести розгляд проекту 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» на наступне засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування у зв'язку з відсутністю доповідача - голови робочої
групи О.В. Найдьонова.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються.
12.1. Розгляд справ-клопотань (дозволи/юридичні та фізичні особи):
12.1.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25215
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
громадянці
Хижняк
Владиславі
Олександрівні щодо відведення земельної ділянки площею
0,03 га в оренду на 10 років для експлуатації та
обслуговування закладу торгівлі на вул. Генерала
Матикіна, За у Голосіївському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянці Хижняк Владиславі
Олександрівні на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,03 га в оренду на 10 років для експлуатації та
обслуговування закладу торгівлі на вул. Генерала Матикіна, За у
Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.1.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24913
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Бовт Наталії Геннадіївні щодо
відведення земельної ділянки площею 0,2049 га в оренду

на 10 років для будівництва та експлуатації
багатофункціонального комплексу з рекреації на
вул. Генерала Родимцева, 4 у Голосіївському районі
м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд справи-клопотання К-24913 про надання
дозволу на розроблення документації із землеустрою громадянці Бовт
Наталії Геннадіївні щодо відведення земельної ділянки площею 0,2049 га в
оренду на 10 років для будівництва та експлуатації багатофункціонального
комплексу з рекреації на вул. Генерала Родимцева, 4 у Голосіївському районі
м. Києва
2, Направити матеріали справи-клопотання К-24913 на розгляд
постійної комісії Київської міськоїради з питань екологічної політики.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордои Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А.у Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.1.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23175
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
«КВІК КОМПАНІ» щодо відведення земельної ділянки
площею 0,97 га в оренду на 5 років для реконструкції,
експлуатації та обслуговування споруд та нежитлових
будівель на вулиці Бориспільській, 7 (літ. IV) (цифра),
(літ. VII) (цифра), (літ. XX) (цифра) у Дарницькому районі
м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу товариству з обмеженою
відповідальністю «КВІК КОМПАНІ» на розроблення документації із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,97 га в оренду на
5 років для реконструкції, експлуатації та обслуговування споруд та
нежитлових будівель на вулиці Бориспільській, 7 (літ. IV) (цифра),
(літ. VII) (цифра), (літ. XX) (цифра) у Дарницькому районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордои Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

12.1.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24663
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
приватному
виробничо-комерційному
підприємству «Механік» щодо відведення земельної
ділянки площею 0,09 га в оренду на 10 років для
обслуговування
та
експлуатації
адміністративновиробничої будівлі на вул. Зрошувальній, 5 (літ. X) у
Дарницькому районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу приватному виробничокомерційному підприємству «Механік» на розроблення документації із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,09 га в оренду на
10 років для обслуговування та експлуатації адміністративно-виробничої
будівлі на вул. Зрошувальній, 5 (літ. X) у Дарницькому районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

12.1.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23177
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
«ТД ВС» щодо відведення земельної ділянки площею
0,25 га в оренду на 5 років для реконструкції, експлуатації
та обслуговування споруд та нежитлової будівлі на
вул. Бориспільській, 7 (літ. II) (цифра) у Дарницькому
районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу товариству з обмеженою
відповідальністю «ТД ВС» на розроблення документації із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га в оренду на 5 років для
реконструкції, експлуатації та обслуговування споруд та нежитлової будівлі
на вул. Бориспільській, 7 (літ. II) (цифра) у Дарницькому районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

12.1.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24958
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
«Формула Прінт» щодо відведення земельної ділянки
площею 0,07 га в оренду на 15 років для експлуатації та
обслуговування виробничої бази на вул. Зрошувальній, 156
у Дарницькому районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу товариству з обмеженою
відповідальністю «Формула Прінт» на розроблення документації із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,07 га в оренду на
15 років для експлуатації та обслуговування виробничої бази на
вул. Зрошувальній, 156 у Дарницькому районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.1.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25251
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
«Аурум Інвест» щодо відведення земельної ділянки
площею 0,06 га в оренду на 15 років для експлуатації та
обслуговування
нежитлової
будівлі
торговельного
призначення на вул. Лісківській, 96/22 у Деснянському
районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу товариству з обмеженою
відповідальністю «Аурум Інвест» на розроблення документації із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га в оренду на
15 років для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі
торговельного призначення на вул. Лісківській, 96/22 у Деснянському районі
м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.1.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25281

Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою обслуговуючому гаражному кооперативу
«Зоряний» щодо відведення земельної ділянки площею
2,36 га у власність для обслуговування та експлуатації
гаражів на просп. Броварському, 161а у Деснянському
районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати надання дозволу обслуговуючому гаражному
кооперативу «Зоряний» на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 2,36 га для обслуговування та
експлуатації гаражів на просп. Броварському, 161а у Деснянському районі
м. Києва за умови передачі земельної ділянки в оренду на З роки згідно з
п.15.2 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 земельних ділянок комунальної власності
в місті Києві».
2.
Повернути справу-клопотання К-25281 до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) для підготовки проекту дозволу на
розроблення проектної 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 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.1.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25074
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
«Науково-виробнича фірма «Ірком-ЕКТ» щодо відведення
земельної ділянки площею 0,42 га в оренду на 10 років для
експлуатації та обслуговування виробничої бази на
вул. Червоноткацькій, 69 у Деснянському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу товариству з обмеженою
відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Ірком-ЕКТ» на розроблення
документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею

0,42 га в оренду на 10 років для експлуатації та обслуговування виробничої
бази на вул. Червоноткацькій, 69 у Деснянському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С,, Гордон Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.1.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25051
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» щодо відведення
земельних ділянок площами 0,0005 га, 0,0005 га,
0,0041 га, 0,0043 га, 0,0041 га в оренду на 10 років для
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та
теплової енергії на вул. Пухівській у Деснянському
районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» на розроблення документації із
землеустрою щодо відведення земельних ділянок площами 0,0005 га,
0,0005 га, 0,0041 га, 0,0043 га, 0,0041 га в оренду на 10 років для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів
передачі електричної та теплової енергії на вул. Пухівській у Деснянському
районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.1.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25229
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
житлово-будівельному
кооперативу
«Суднобудівник-16» щодо відведення земельних ділянок
площами 0,68 га, 1,14 га у власність для обслуговування
житлових будинків та прибудинкових територій на
вул. Каштановій, 10, 146 у Деснянському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ:
Підтримати
надання
дозволу
житлово-будівельному
кооперативу «Суднобудівник-16» на розроблення документації із

землеустрою щодо відведення земельних ділянок площами 0,68 га, 1,14 га у
власність для обслуговування житлових будинків та прибудинкових
територій на вул. Каштановій, 10, 146 у Деснянському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордои Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.1.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24650
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
гаражно-будівельному
кооперативу
«Дружний» щодо відведення земельної ділянки площею
1,11 га в оренду на 3 роки для експлуатації та
обслуговування гаражів на вул. Сиваській, 7а у
Дніпровському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ:
Підтримати
надання
дозволу
гаражно-будівельному
кооперативу «Дружний» на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 1,11 га в оренду на 3 роки для
експлуатації та обслуговування гаражів на вул. Сиваській, 7а у
Дніпровському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордои Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.1.13. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25064
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
«Норд» щодо відведення земельної ділянки площею
0,13 га в оренду на 10 років для будівництва, експлуатації
та обслуговування адміністративних та офісних ділових
будівель на просп. Возз’єднання, 19 у Дніпровському
районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу товариству з обмеженою
відповідальністю «Норд» на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,13 га в оренду на 10 років для
будівництва, експлуатації та обслуговування адміністративних та офісних

ділових будівель на просп. Возз’єднання, 19 у Дніпровському районі
м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.1.14. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25199
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
«РЕАЛЬ» щодо відведення земельної ділянки площею
0,14 га в оренду на 10 років для експлуатації та
обслуговування
існуючого
закладу
громадського
харчування з озелененням території загального
користування на просп. Павла Тичини, 18 у
Дніпровському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу товариству з обмеженою
відповідальністю «РЕАЛЬ» на розроблення документації із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки площею 0,14 га в оренду на 10 років для
експлуатації та обслуговування існуючого закладу громадського харчування
з озелененням території загального користування на просп. Павла Тичини, 18
у Дніпровському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.1.15. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25061
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою приватному акціонерному товариству
«КСД» щодо відведення земельної ділянки площею
1,27 га в оренду на 10 років для експлуатації та
обслуговування нежитлового будинку (складський
комплекс з адміністративними та допоміжними
приміщеннями) на вул. Семена Скляренка, 4а в
Оболонському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу приватному акціонерному
товариству «КСД» на розроблення документації із землеустрою щодо

відведення земельної ділянки площею 1,27 га в оренду на 10 років для
експлуатації та обслуговування нежитлового будинку (складський комплекс
з адміністративними та допоміжними приміщеннями) на вул. Семена
Скляренка, 4а в Оболонському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.1.16. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25414
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
«Апельсин» щодо відведення земельної ділянки площею
0,04 га в оренду на 10 років для реконструкції,
обслуговування та експлуатації магазину продовольчих та
непродовольчих товарів на вул. Маршала Малиновського,
23 в Оболонському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу товариству з обмеженою
відповідальністю «Апельсин» на розроблення документації із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки площею 0,04 га в оренду на 10 років для
реконструкції, обслуговування та експлуатації магазину продовольчих та
непродовольчих товарів на вул. Маршала Малиновського, 23 в
Оболонському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.1.17. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25193
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою дочірньому підприємству «Альтернатива»
щодо відведення земельної ділянки площею 0,44 га в
оренду на 10 років для експлуатації та обслуговування
виробничих будівель на вул. Луговій, 1а в Оболонському
районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу дочірньому підприємству
«Альтернатива» на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,44 га в оренду на 10 років для

експлуатації та обслуговування виробничих будівель на вул. Луговій, 1а в
Оболонському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордои Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.1.18. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25240
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Швець Катерині Григорівні
щодо відведення земельної ділянки площею 0,35 га в
оренду на 10 років для експлуатації та обслуговування
комплексу по наданню послуг автовласникам на
вул. Новокостянтинівській, 4а в Оболонському районі
м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянці Швець Катерині
Григорівні на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,35 га в оренду на 10 років для експлуатації та
обслуговування комплексу по наданню послуг автовласникам на
вул. Новокостянтинівській, 4а в Оболонському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.1.19. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25232
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
«САДИБА ІПСІЛАНТІ» щодо відведення земельної
ділянки площею 0,19 га в оренду на 25 років для
реставрації з пристосуванням під адміністративні
приміщення із закладом громадського харчування
нежитлового будинку на вул. Івана Мазепи, 6 літ. «А, АІ»
у Печерському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд справи-клопотання К-25232 про надання
дозволу на розроблення документації із землеустрою товариству з
обмеженою відповідальністю «САДИБА ІПСІЛАНТІ» щодо відведення
земельної ділянки площею 0,19 га в оренду на 25 років для реставрації з

пристосуванням під адміністративні приміщення із закладом громадського
харчування нежитлового будинку на вул. Івана Мазепи, 6 літ. «А, АІ» у
Печерському районі м. Києва.
2. Направити матеріали справи-клопотання К-25232 на розгляд
постійної комісії Київської міської ради з питань культури та туризму.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
культури та туризму,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.1.20. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22871
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
об'єднанню
співвласників
багатоквартирного будинку «ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА
17А» щодо відведення земельної ділянки площею 0,05 га
в оренду на 49 років для обслуговування жилого будинку
та прибудинкової території на вул. Червоноармійській, 17
(А) у Печерському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Повернути справу-клопотання К-22871 до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), оскільки відповідно до ст. 42 Земельного
кодексу України земельна ділянка, на якій розташовані багатоквартирні
будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова
територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників
квартир та нежитлових приміщень у будинку може бути передана не в
оренду, а у власність або в постійне користування співвласникам
багатоквартирного будинку в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.1.21. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24675
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
житлово-будівельному
кооперативу
«Прогрес» щодо відведення земельної ділянки площею

0,19 га у власність для обслуговування житлового
будинку на вул. Чеській, 1/22 у Печерському районі
м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд справ и-клопотання К-24675.
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., Гордон Д.І.,
Баленко І.М., НайдьоновО.В., Непоп В.І., Семененко О.А.,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.1.22. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25239
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІНОТЕАТР «ЗОРЯНИЙ» щодо
відведення земельної ділянки площею 0,28 га в оренду на
25 років для експлуатації та обслуговування нежилого
будинку - кінотеатру на вулиці Московській/Суворова,
31/33, літ. А у Печерському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Повернути справу-клопотання К-25239 до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) на доопрацювання, а саме: для
уточнення юридичної особи, оскільки майнові документи, долучені до
матеріалів справ и-клопотання, оформлені на ТОВ «Кіноцентр
«Зоряний», а проект дозволу на розроблення проектної документації із
землеустрою підготовлено на ТОВ «Кінотеатр «Зоряний».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-24925
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою публічному акціонерному товариству
Акціонерно-комерційний банк «Львів» щодо відведення

земельної ділянки площею 0,29 га в оренду на 5 років для
будівництва,
обслуговування
та
експлуатації
багатоквартирного житлового будинку з вбудованими
офісно-торговельними
приміщеннями
на
вул. Петропавлівській, 386 у Подільському районі
м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд справи-клопотання К-24925.
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.,
ГордоиД.І.,
Баленко І.М., Найдьонов О.В,, Непоп В.І., Семененко О.А.,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.1.24. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24989
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою публічному акціонерному товариству
«ВТОРЕС» щодо відведення земельної ділянки площею
0,02 га в оренду на 5 років для обслуговування та
експлуатації нежитлової споруди - павільйону по
заготівлі втор - сировини на просп. Василя Порика, 146 у
Подільському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу публічному акціонерному
товариству «ВТОРЕС» на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,02 га в оренду на 5 років для
обслуговування та експлуатації нежитлової споруди - павільйону по заготівлі
втор - сировини на просп. Василя Порика, 146 у Подільському районі
м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської
ради Шилюк П.С.,
ГордонД.І.,
Баленко І.М., Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А.,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.1.25. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24980
Про надання дозволу на розроблення документації із

землеустрою публічному акціонерному товариству
«Азбодеревскло»,
товариству
з
обмеженою
відповідальністю «Валеспір» щодо відведення земельної
ділянки площею 0,21 га в оренду на 10 років для
експлуатації та обслуговування будівлі офісноадміністративного та громадського призначення, літ. «Н»
на вул. Фрунзе, 102 у Подільському районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу публічному акціонерному
товариству «Азбодеревскло», товариству з обмеженою відповідальністю
«Валеспір» на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,21 га в оренду на 10 років для експлуатації та
обслуговування будівлі офісно-адміністративного та громадського
призначення, літ. «Н» на вул. Фрунзе, 102 у Подільському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С,, Гордои Д.І.,
Баленко І.М., Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А.,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.1.26. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24990
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою публічному акціонерному товариству
«ВТОРЕС» щодо відведення земельної ділянки площею
0,03 га в оренду на 5 років для обслуговування та
експлуатації нежитлової споруди «Стимул» по заготівлі
втор - сировини на вул. Петропавлівській, 2 у
Подільському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу публічному акціонерному
товариству «ВТОРЕС» на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,03 га в оренду на 5 років для
обслуговування та експлуатації нежитлової споруди «Стимул» по заготівлі
втор - сировини на вул. Петропавлівській, 2 у Подільському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-24874
Про надання дозволу на розроблення документації із

землеустрою публічному акціонерному товариству
«Судноплавна
компанія
«УКРРГЧФЛОТ»
щодо
відведення земельної ділянки площею 0,15 га в оренду на
25 років для транспортної інфраструктури на
вул. Електриків, 8 у Подільському районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу публічному акціонерному
товариству «Судноплавна компанія «УКРРІЧФЛОТ» на розроблення
документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
0,15 га в оренду на 25 років для транспортної інфраструктури на
вул. Електриків, 8 у Подільському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Баленко І.М., Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А.,
Харченко О.В.у Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.1.28. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24684
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
«СКАНРОК» щодо відведення земельної ділянки площею
0,81 га в оренду на 5 років для обслуговування та
експлуатації виробничих будівель на вул. Аеродромній,
10 (літ. Е), 12 (літ. В) у Солом'янському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу товариству з обмеженою
відповідальністю «СКАНРОК» на розроблення документації із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки площею 0,81 га в оренду на 5 років для
обслуговування та експлуатації виробничих будівель на вул. Аеродромній, 10
(літ. Е), 12 (літ. В) у Солом'янському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І .,
Баленко І.М., Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А.,
Харченко О.В.9Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.1.29. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25367
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
«Трініті-БС» щодо відведення земельної ділянки площею
0,29 га в оренду на 15 років для експлуатації та
обслуговування
будівлі
спортивно-оздоровчого

призначення на вул. Уманській, 476 у Солом'янському
районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу товариству з обмеженою
відповідальністю «Трініті-БС» на розроблення документації із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки площею 0,29 га в оренду на 15 років для
експлуатації та обслуговування будівлі спортивно-оздоровчого призначення
на вул. Уманській, 476 у Солом'янському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-24366
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
«Юрія-Фортуна» щодо відведення земельної ділянки
площею 0,52 га в оренду на 2 роки для реконструкції,
експлуатації та обслуговування офісної та виробничої
будівлі на вул. Народного ополчення,
19 у
Солом'янському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Повернути справу до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), оскільки відповідно до ст. 134 Земельного кодексу України
без аукціону надаються в оренду земельні ділянки, на яких розташовані
об'єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), що перебувають у власності
фізичних або юридичних осіб, а не частина будівлі як передбачено у
клопотанні.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-25264
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
«СК Меридіан» щодо відведення земельної ділянки
площею 0,03 га в оренду на 5 років для реконструкції з
наступним
використанням
для
експлуатації
та

обслуговування магазину та кафе-бару на бульв. Івана
Лепсе, 346 у Солом'янському районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу товариству з обмеженою
відповідальністю «СК Меридіан» на розроблення документації із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,03 га в оренду на
5 років для реконструкції з наступним використанням для експлуатації та
обслуговування магазину та кафе-бару на бульв. Івана Лепсе, 346 у
Солом'янському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордои Д.І.,
Баленко І.М., Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А.,
Харченко О.В.уЯнченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.1.32. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24941
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
обслуговуючому
кооперативу
«Волинський» щодо відведення земельної ділянки
площею 2,55 га в оренду на 3 роки для обслуговування та
експлуатації цегляних існуючих гаражів на вул. Миколи
Шепелєва, 18а у Солом'янському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу обслуговуючому кооперативу
«Волинський» на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 2,55 га в оренду на 3 роки для обслуговування та
експлуатації цегляних існуючих гаражів на вул. Миколи Шепелєва, 18а у
Солом'янському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Баленко І.М.у Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А.,
Харченко О.В.у Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.1.33. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25278
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою приватному підприємству «Тамерлан і К»
щодо відведення земельної ділянки площею 0,03 га в
оренду на 10 років для експлуатації та обслуговування
кафе на вул. Борщагівській, 128 у Солом'янському районі
м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд справи-клопотання К-25278.
2, Направити справу-клопотання К-25278 на розгляд постійної комісії
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-25071
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
обслуговуючому
кооперативу
«Автополітехнік» щодо відведення земельної ділянки
площею 0,43 га в оренду на 3 роки для експлуатації та
обслуговування гаражів на вул. Польовій, 31 у
Солом'янському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу обслуговуючому кооперативу
«Автополітехнік» на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,43 га в оренду на 3 роки для
експлуатації та обслуговування гаражів на вул. Польовій, 31 у
Солом'янському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-24991
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою обслуговуючому кооперативу «ЛА-ДА»
щодо відведення земельної ділянки площею 1,50 га в
оренду на 3 роки для експлуатації та обслуговування
існуючих гаражів на вул. Академіка Білецького, 38 у
Солом'янському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу обслуговуючому кооперативу
«ЛА-ДА» на розроблення документації із землеустрою щодо відведення

земельної ділянки площею 1,50 га в оренду на 3 роки для експлуатації та
обслуговування існуючих гаражів на вул. Академіка Білецького, 38 у
Солом'янському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-25277
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою приватному підприємству «Тамерлан і К»
щодо відведення земельної ділянки площею 0,01 га в
оренду на 10 років для експлуатації та обслуговування
кафе на вул. Борщагівській, 212 у Солом'янському районі
м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд справ и-клопотання К-25277.
2. Направити справу-клопотання К-25277 на розгляд постійної
комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-25048
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
громадянину
Михайлову
Радіону
Олександровичу щодо відведення земельної ділянки
площею 0,03 га в оренду на 10 років для експлуатації та
обслуговування нежитлової будівлі (міні-пекарні) на
просп. Академіка Вернадського, 796 у Святошинському
районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянину Михайлову Радіону
Олександровичу на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,03 га в оренду на 10 років для

експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі (міні-пекарні) на
просп. Академіка Вернадського, 79б у Святошинському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордои Д.І.,
Баленко І.М., Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А.,
Харченко О.В.у Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.1.38. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22893
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Пряхіній Наталії Вікторівні
щодо відведення земельної ділянки площею 0,01 га в
оренду на 10 років для експлуатації та обслуговування
магазину на вул. Бахмацькій, 10а у Святошинському
районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянці Пряхіній Наталії
Вікторівні на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,01 га в оренду на 10 років для експлуатації та
обслуговування магазину на вул. Бахмацькій, 10а у Святошинському районі
м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордои Д.І.,
Баленко І.М., Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А.,
Харченко О.В.уЯнченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.1.39. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25188
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
«Хаксон» щодо відведення земельної ділянки площею
0,32 га в оренду на 10 років для експлуатації та
обслуговування адміністративно-господарських будівель
і споруд та автостоянки на вул. Чистяківській, 2 у
Святошинському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу товариству з обмеженою
відповідальністю «Хаксон» на розроблення документації із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки площею 0,32 га в оренду на 10 років для
експлуатації та обслуговування адміністративно-господарських будівель і
споруд та автостоянки на вул. Чистяківській, 2 у Святошинському районі
м. Києва.

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

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

Справа-клопотання К-25155
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
обслуговуючому
кооперативу
«ГК
БОРЩАГІВСЬКИИ-5» щодо відведення земельної
ділянки площею 0,36 га в оренду на 3 роки для
експлуатації та обслуговування існуючих гаражів на
вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу обслуговуючому кооперативу «ГК
БОРГЦАГІВСЬКИЙ-5» на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,36 га в оренду на 3 роки для
експлуатації та обслуговування існуючих гаражів на вул. Зодчих у
Святошинському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Баленко І.М., Найдьонов О.В., Непоп В.І.> Семененко О.А.,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.1.41. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24985
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
«Дюна» щодо відведення земельної ділянки площею
0,01 га в оренду на 15 років для експлуатації та
обслуговування будівлі кафе на вул. Михайлівській, 20
(літера А) у Шевченківському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд справи-клопотання К-24985.
2. Направити справу-клопотання К-24985 на розгляд постійної
комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Баленко І.М.у Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А.,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.1.42. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25413
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянину Підпалому Валерію Львовичу
щодо відведення земельної ділянки площею 0,02 га в
оренду на 5 років для експлуатації та обслуговування
нежитлової будівлі господарського призначення на
вул. Хрещатик, 10г у Шевченківському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянину Підпалому Валерію
Львовичу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,02 га в оренду на 5 років для експлуатації та
обслуговування нежитлової будівлі господарського призначення на
вул. Хрещатик, 10г у Шевченківському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-25377
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянину(нці) Нгуєн Ньят Тієн щодо
відведення земельної ділянки площею 0,11 га в оренду на
10 років для експлуатації, обслуговування та
реконструкції магазину продовольчих та не продовольчих
товарів на вул. Щербакова, 1/8 у Шевченківському районі
м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу гр. Нгуєн Ньят Тієн на
розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,11 га в оренду на 10 років для експлуатації, обслуговування та
реконструкції магазину продовольчих та не продовольчих товарів на
вул. Щербакова, 1/8 у Шевченківському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордои Д.І.,
Баленко І.М., Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А.,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.1.44. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25183
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою консорціуму «Індустріальна група» щодо
відведення земельної ділянки площею 0,06 га в оренду на
10 років для експлуатації та обслуговування
адміністративної будівлі на вул. Івана Франка, 426 у
Шевченківському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу консорціуму «Індустріальна
група» на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,06 га в оренду на 10 років для експлуатації та
обслуговування адміністративної будівлі на вул. Івана Франка, 426 у
Шевченківському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордои Д.І.,
Баленко І.М.у Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А.,
Харченко О.В.уЯнченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.1.45. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25068
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
житлово-будівельному
кооперативу
«Автомат-2» щодо відведення земельної ділянки площею
0,57 га у власність для експлуатації та обслуговування
житлового
будинку на вул. Лук’янівській,
27 у
Шевченківському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ:
Підтримати
надання дозволу житлово-будівельному
кооперативу «Автомат-2» на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,57 га у власність для експлуатації та
обслуговування житлового
будинку на вул. Лук’янівській, 27 у
Шевченківському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордои Д.І.,
Баленко І Ж , Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О .А.у
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

12.1.46. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25242
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
«Алла» щодо відведення земельної ділянки площею
0,55 га в оренду на 15 років для експлуатації та
обслуговування
нежитлових
будівель
і
споруд
спортивного призначення на вул. Шолуденка, 26 у
Шевченківському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Дюжев Ю.С., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд справи-клопотання К-25242.
2. Направити представлені матеріали на розгляд постійно діючої
робочої групи щодо вивчення стану підготовки Генерального плану міста
Києва до 2025 року із залученням депутата Київської міської ради
Т.І. Меліхової.
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., Гордон Д.І.,
Баленко І.М., Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А.,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.2.

Розгляд справ-клопотань (дозволи / комунальні підприємства по
утриманню зелених насаджень):

12.2.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25273
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою комунальному підприємству по утриманню
зелених насаджень Деснянського району м. Києва щодо
відведення земельних ділянок площами 1,29 га, 0,76 га у
постійне користування для утримання та благоустрою
зелених зон і зелених насаджень, експлуатації та
обслуговування території скверу на вул. Меліоративній,
навпроти контрольно-перепускного пункту Банкнотномонетного двору Національного банку України у
Деснянському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу комунальному підприємству по
утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Києва на
розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних
ділянок площами 1,29 га, 0,76 га у постійне користування для утримання та

благоустрою зелених зон і зелених насаджень, експлуатації та
обслуговування території скверу на вул. Меліоративній, навпроти
контрольно-перепускного пункту Банкнотно-монетного двору Національного
банку України у Деснянському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-25275
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою комунальному підприємству по утриманню
зелених насаджень Деснянського району м. Києва щодо
відведення земельної ділянки площею 0,98 га у постійне
користування для утримання та благоустрою зелених зон
і зелених насаджень та обслуговування території скверу
на
перетині
вул.
Миколи
Закревського
та
вул. Милославської у Деснянському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу комунальному підприємству по
утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Києва на
розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,98 га у постійне користування для утримання та благоустрою
зелених зон і зелених насаджень та обслуговування території скверу на
перетині вул. Миколи Закревського та вул. Милославської у Деснянському
районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Баленко І.М.у Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А.,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.2.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25274
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою комунальному підприємству по утриманню
зелених насаджень Деснянського району м. Києва щодо
відведення земельної ділянки площею 0,90 га у постійне
користування для утримання та благоустрою зелених
насаджень, експлуатації та обслуговування території
скверу на вул. Лісківській у Деснянському районі
м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу комунальному підприємству по
утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Києва на
розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,90 га у постійне користування для утримання та благоустрою
зелених насаджень, експлуатації та обслуговування території скверу на
вул. Лісківській у Деснянському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордои Д.І.У
Баленко І.М., Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А.,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.2.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25217
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою комунальному підприємству по утриманню
зелених насаджень Деснянського району м. Києва щодо
відведення земельної ділянки площею 13,45 га у постійне
користування для утримання та благоустрою зелених
насаджень,
експлуатації
та
обслуговування
територіального парку на вул. Кіото у Деснянському
районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу комунальному підприємству по
утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Києва на
розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 13,45 га у постійне користування для утримання та благоустрою
зелених насаджень, експлуатації та обслуговування територіального парку на
вул. Кіото у Деснянському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Баленко І.М., Найдьонов О.В., Непоп В.І.9 Семененко О.А.,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.2.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25262
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою комунальному підприємству по утриманню
зелених насаджень Дарницького району м. Києва щодо
відведення земельної ділянки площею 1,50 га у постійне
користування для облаштування, експлуатації та
обслуговування зелених насаджень (бульвару) на
вул. Анни Ахматової (від Дніпровської набережної до
вул. Петра Григоренка) у Дарницькому районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу комунальному підприємству по
утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва на розроблення
документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
1,50 га у постійне користування для облаштування, експлуатації та
обслуговування зелених насаджень (бульвару) на вул. Анни Ахматової (від
Дніпровської набережної до вул. Петра Григоренка) у Дарницькому районі
м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Баленко І.М., Найдьонов О.В., Непоп В.І., Семененко О.А.,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.3.

Розгляд справ-клопотань (дозволи / комунальні підприємства, державні
установи, організації та підприємства):

12.3.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24827
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою Національній академії наук України щодо
відведення земельної ділянки площею 7,75 га у постійне
користування для дослідних та навчальних цілей на
вул. Академіка Лебедєва у Г олосіївському районі
м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу Національній академії наук
України на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 7,75 га у постійне користування для дослідних та
навчальних цілей на вул. Академіка Лебедєва у Голосіївському районі
м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Левада С.Я.,
Гордон Д.І.у Баленко І.М., Найдьонов О.В., Непоп В.І.,
Семененко О.А., Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
12.3.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25028
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою Національному університету біоресурсів і
природокористування України, урочище Володарське
щодо відведення земельної ділянки площами 1,49 га,

9,01 га, 27,09 га у постійне користування для ведення
лісового господарства на вул. Червонопрапорній та
вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., представниця ГО «Спілка порятунку Голосіїва».
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд справи-клопотання К-25028.
2. Направити матеріали справи-клопотання К-25028 на розгляд
постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Левада С.Я.,
Гордои Д.І., Баленко І.М., Найдьонов О.В., Непоп В.І.,
Семененко О.А., Харченко О.В,, Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
12.3.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25024
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою Національному університету біоресурсів і
природокористування України, урочище Голосіївське
щодо відведення земельної ділянки площею 0,84 га у
постійне користування для ведення лісового господарства
у пров. Сільськогосподарському у Голосіївському районі
м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд справи-клопотання К-25024.
2. Направити матеріали справи-клопотання К-25024 на розгляд
постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Левада С.Я.,
Гордон Д.І., Баленко І.М., Найдьонов О.В., Непоп В.І.,
Семененко О.А.у Харченко О. В.у Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
12.3.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25169
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
комунальному
підприємству

«Київпастранс» щодо відведення земельної ділянки
площею 0,16 га у постійне користування для експлуатації
та обслуговування тягової підстанції на вул. Ялтинській,
З у Дарницькому районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу комунальному підприємству
«Київпастранс» на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,16 га у постійне користування для
експлуатації та обслуговування тягової підстанції на вул. Ялтинській, 3 у
Дарницькому районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Левада С.Я.,
Гордон Д.І., Баленко І.М., Найдьонов О.В., Непоп В.І.,
Семененко О.А.у Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
12.3.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25023
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
комунальному
підприємству
«Київдорсервіс» щодо відведення земельної ділянки
площею 0,66 га у постійне користування для будівництва
та експлуатації майданчика (стоянки) для зберігання
переміщених транспортних засобів на вул. Любарській,
18 у Дарницькому районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу комунальному підприємству
«Київдорсервіс» на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,66 га у постійне користування для
будівництва та експлуатації майданчика (стоянки) для зберігання
переміщених транспортних засобів на вул. Любарській, 18 у Дарницькому
районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Левада С.Я.,
Гордон Д.І., Баленко І.М., Найдьонов О.В., Непоп В.І.,
Семененко О.А., Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
12.3.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25247
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ

«НАЦІОНАЛЬНИЙ
СПОРТИВНИЙ
КОМПЛЕКС
«ОЛІМПІЙСЬКИЙ» щодо відведення земельної ділянки
площею ОД8 га у постійне користування для
обслуговування
транспортної
інфраструктури
на
вул. Шота Руставелі у Печерському районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ:
Підтримати
надання
дозволу
ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС
«ОЛІМПІЙСЬКИЙ» на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,18 га у постійне користування для
обслуговування транспортної інфраструктури на вул. Шота Руставелі у
Печерському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-25166
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою Національному транспортному університету
щодо відведення земельної ділянки площею 0,27 га у
постійне
користування
для
експлуатації
та
обслуговування гуртожитку університету на вул. Кіквідзе,
39 у Печерському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу Національному транспортному
університету на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,27 га у постійне користування для експлуатації
та обслуговування гуртожитку університету на вул. Кіквідзе, 39 у
Печерському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-25167
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою Національному транспортному університету
щодо відведення земельної ділянки площею 2,98 га у
постійне
користування
для
експлуатації
та

обслуговування гуртожитку університету на вул. Кіквідзе,
36-42 у Печерському районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу Національному транспортному
університету на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 2,98 га у постійне користування для експлуатації
та обслуговування гуртожитку університету на вул. Кіквідзе, 36-42 у
Печерському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-25168
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою Національному транспортному університету
щодо відведення земельної ділянки площею 1,17 га у
постійне
користування
для
експлуатації
та
обслуговування навчальних корпусів, допоміжних
будівель і споруд університету на вул. Суворова, 1 у
Печерському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу Національному транспортному
університету на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 1,17 га у постійне користування для експлуатації
та обслуговування навчальних корпусів, допоміжних будівель і споруд
університету на вул. Суворова, 1 у Печерському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-25072
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою загальноосвітньому навчальному закладу
І-ІІІ ступенів «Спеціалізована школа №114 з поглибленим
вивченням англійської мови» Подільського району
м. Києва щодо відведення земельної ділянки площею
0,16 га у постійне користування для реконструкції будівлі
спеціалізованої
школи
№114
з
подальшими

експлуатацією та обслуговуванням на вул. Фрунзе, 87/89
у Подільському районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу загальноосвітньому навчальному
закладу І-ІІІ ступенів «Спеціалізована школа №114 з поглибленим вивченням
англійської мови» Подільського району м. Києва на розроблення
документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
0,16 га у постійне користування для реконструкції будівлі спеціалізованої
школи №114 з подальшими експлуатацією та обслуговуванням на
вул. Фрунзе, 87/89 у Подільському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С,, Гордон Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Турець В.В., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.3.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25106
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою Інституту вугільних енерготехнологій
Національної академії наук України щодо відведення
земельної ділянки площею 0,04 га
у постійне
користування для експлуатації та обслуговування
насосної
берегової станції на вул.
НабережноХрещатицькій, 6 у Подільському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ:
Підтримати
наданнядозволу
Інституту
вугільних
енерготехнологій Національної академії наук України на розроблення
документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
0,04 га у постійне користування для експлуатації та обслуговування насосної
берегової станції на вул. Набережно-Хрещатицькій, 6 у Подільському районі
м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Турець В.В., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.3.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23569
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою управлінню культури, туризму та охорони
культурної спадщини Солом’янської районної в місті
Києві державної адміністрації щодо відведення земельної

ділянки площею ОД2 га у постійне користування для
обслуговування та експлуатації клубного закладу
«Будинок культури «Жуляни» з благоустроєм прилеглої
зеленої зони на вул. Героїв війни, 14 у Солом'янському
районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу управлінню культури, туризму та
охорони культурної спадщини Солом’янської районної в місті Києві
державної адміністрації на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,12 га у постійне користування для
обслуговування та експлуатації клубного закладу «Будинок культури
«Жуляни» з благоустроєм прилеглої зеленої зони на вул. Героїв війни, 14 у
Солом'янському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордои Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І., Турець В.В., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.3.13. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24981
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою Державному підприємству спеціального
зв’язку щодо відведення земельної ділянки площею
0,01 га у постійне користування для обслуговування
будівлі трансформаторної підстанції на площі Вокзальній,
З у Солом'янському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу Державному підприємству
спеціального зв’язку на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,01 га у постійне користування для
обслуговування будівлі трансформаторної підстанції на площі Вокзальній, З
у Солом'янському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шилюк П.С., Гордон Д.І.,
Найдьонов О.В., Непоп В.І.у Турець В.В., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.4.

Розгляд справ-клопотань (дозволи/громадяни):

12.4.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21929
Про надання дозволу на розроблення документації із

землеустрою громадянці Алексієнко Оксані Олексіївні
щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га у
власність
для
будівництва,
експлуатації
та
обслуговування жилого будинку господарських будівель і
споруд на вул. Вітавській, 156 у Голосіївському районі
м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянці Алексієнко Оксані
Олексіївні на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,06 га у власність для будівництва, експлуатації
та обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд на
вул. Вітавській, 156 у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Шилюк П.С.,
Гордон Д.І.У Найдьонов О.В., Непоп В.І., Лапшов О.В.,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.4.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23035
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
громадянину
Шитому
Вадиму
Станіславовичу щодо відведення земельної ділянки
площею 0,08 га у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Передовій, 236 у Голосіївському районі
м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Закревська Л.О.
Голосували: За підтримку у наданні дозволу громадянину Шитому Вадиму
Станіславовичу 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. Передовій, 236 у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -7, «проти» - немає, «утрималось» - 4 (Безпалий І.М.,
Закревська Л.О., Кустова В.В., Семененко О.А.).

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Шилюк П.С.,
Гордон Д.І.у Міщенко О.Г., Найдьонов О.В., Непоп В.І.9
Лапшов О.В.уХарченко О.В.у Янченко Г.І. участі в голосуванні не
брали.
Рішення не прийнято.

12.4.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23329

Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Михайлець Валентині Іванівні
щодо відведення земельної ділянки площею 0,07 га у
власність для будівництва та обслуговування жилого
будинку господарських будівель і споруд на
пров. Залежному, 126 у Голосіївському районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянці Михайлець Валентині
Іванівні 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
пров. Залежному, 126 у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Шилюк П.С.,
Гордон Д.І., Міщенко О.Г., Найдьонов О.В., Непоп В.І.,
Лапиіов О.В., Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не
брали.
12.4.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25325
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянину Грищенку Миколі Федосовичу
щодо відведення земельної ділянки площею 0,09 га у
власність для будівництва і обслуговування жилого
будинку господарських будівель і споруд на
вул. Бродівській, 826 у Голосіївському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд справи-клопотання К-25325.
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» -11, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Шилюк П.С.,
Гордон Д.І., Міщенко О.Г., Найдьонов О.В., Непоп В.І.,
Лапшов О.В., Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не
брали.
12.4.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23663
Про надання дозволу на розроблення документації із

землеустрою громадянці Коваленко Тетяні Адамівні
щодо відведення земельної ділянки площею 0,08 га у
власність для будівництва та обслуговування жилого
будинку,
господарських будівель
і споруд у
пров. Новобродівському, 3 у Голосіївському районі
м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
Голосували: За підтримку у наданні дозволу громадянці Коваленко Тетяні
Адамівні на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,08 га у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Новобродівському, 3 у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Шилюк П.С.,
Гордои Д.І., Міщенко О.Г., Найдьонов О.В., Непоп В.І.,
Лапшов О.В.у Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не
брали.
Рішення не прийнято.

12.4.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25279
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
громадянці
Браславській
Анні
Володимирівні щодо відведення земельної ділянки
площею 0,10 га у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд у пров. Залежному, 8а у Голосіївському районі
м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянці Браславській Анні
Володимирівні 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 у
пров. Залежному, 8а у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Шилюк П.С.>
Гордон Д.І.9 Найдьонов О.В., Непоп В.І., Лапшов О.В.,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

12.4.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25032
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
громадянину
Сташенку
Олександру
Сергійовичу щодо відведення земельної ділянки площею
ОДО га у власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Бродівській, 81є у Голосіївському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянину Сташенку
Олександру Сергійовичу на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею ОДО га у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Бродівській, 81 є у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Шилюк П.С.,
Гордон Д.І., Найдьонов О.В., Непоп В.І., Лапшов О.В.,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.4.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21965
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Юдіній Ользі Володимирівні
щодо відведення земельної ділянки площею ОДО га у
власність для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Вітавській, 59 у Голосіївському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянці Юдіній Ользі
Володимирівні на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею ОДО га у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Вітавській, 59 у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Шилюк П.С.,
Гордон Д.І.9 Найдьонов О.В., Непоп В.І., Лапшов О.В.,
Харченко О.В.у Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.4.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22965
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Баулі Ользі Віталіївні щодо

відведення земельної ділянки площею 0,10 га у власність
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 1096
у Голосіївському районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянці Баулі Ользі Віталіївні
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. Бродівській, 1096 у
Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Шилюк П.С.,
Гордон Д.І., Меліхова Т.І., Найдьонов О.В., Непоп В.І.,
Лапшов О.В., Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не
брали.
12.4.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21831
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
громадянину
Зарубенку
Олексію
Григоровичу щодо відведення земельної ділянки площею
0,07 га у власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на шосе
Столичному, 486 у Голосіївському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянину Зарубенку Олексію Григоровичу щодо відведення
земельної ділянки площею 0,07 га у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на шосе
Столичному, 486 у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Шилюк П.С.,
Гордон Д.І., Непоп В.І., Лапшов О.В., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.4.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25299
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянину Вернигорі Володимиру
Анатолійовичу щодо відведення земельної ділянки
площею 0,09 га у власність для будівництва і

обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд у пров. Залежному у Голосіївському районі
м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд справи-клопотання К-25299.
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 Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С., Гордои Д.І., Непоп В.І., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.4.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23330
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянину Михайлець Олександру
Володимировичу щодо відведення земельної ділянки
площею 0,10 га у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд у пров. Залежному, 12в у Голосіївському районі
м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянину Михайлець
ОлександруВолодимировичу на розроблення документації із землеустрою
щодовідведення
земельної ділянки площею 0,10 га у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Залежному, 12в у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

Справа-клопотання К-24531
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Борзді Раїсі Володимирівні
щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га у
власність для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд у
Голосіївському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд справ и-клопотання К-24531.
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 цієїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

Справа-клопотання К-25189
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Воропай Ларисі Олексіївні щодо
відведення земельної ділянки площею 0,10 га у власність
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Цілинній у
Голосіївському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд справ и-клопотання К-25189.
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» -11, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
ШилюкП.С., Гордон Д.І.У Баленко
І.М.У Непоп В.І.У
Турець В.В.УХарченко О.В.у Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
12.4.15. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25190
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Конвісар Олені Олександрівні
щодо відведення земельної ділянки площею 0,09 га у
власність для будівництва іобслуговування жилого
будинку,господарських будівель
і споруд на
вул. Цілинній у Голосіївському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд справ и-клопотання К-25190.

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 цієїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

Справа-клопотання К-23331
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Михайлець Наталії Дмитрівні
щодо відведення земельної ділянки площею 0,07 га у
власність для будівництва та обслуговування жилого
будинку,
господарських будівель
і
споруд у
пров. Залежному, 12а у Голосіївському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд справи-клопотання К-23331.
2. Створити робочу групу у складі депутатів Найдьонова О.В.у
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 цієїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

Справа-клопотання К-23799
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Косенко Тетяні Миколаївні
щодо відведення земельної ділянки площею 0,10 га у
власність для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Цілинній, ЗЗв у Голосіївському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянці Косенко Тетяні
Миколаївні 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. Цілинній, ЗЗв у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —11, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В.9 Микитась М.В.9
Шилюк П.С., Гордон Д.І., Баленко І.М., Непоп В.1.9
Турець В.В.9 Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
12.4.18. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24447
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
громадянину
Бурдуну
Олексію
Миколайовичу щодо відведення земельної ділянки
площею 0,03 га у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Деміївській, 12ж у Голосіївському районі
м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Найдьонов О.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд справи-клопотання К-24447.
2. Створити робочу групу у складі депутатів Найдьонова О.В.9
Левади С.Я.9 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» -11, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Прокопів В. В.9 Микитась М.В.9
Шилюк П.С.9 Гордон Д.І.9 Баленко І.М.9 Непоп В.1.9
Турець В.В.9 Харченко О.В.9 Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
12.4.19. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21313
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Улізько Оксані Миколаївні щодо
відведення земельної ділянки площею 0,04 га у власність
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Ремісничому, 12
у Голосіївському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
Голосували: За підтримку надання дозволу громадянці Улізько Оксані
Миколаївні 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 у
пров. Ремісничому, 12 у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ:’«за» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А).

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С, 9 Гордон Д.І., Баленко І.М., Непоп В.І.,
Турець В.В., Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
Рішення не прийнято.

12.4.20. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25204
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
громадянину
Крицькому
Григорію
Васильовичу щодо відведення земельної ділянки площею
0,08 га у власність для ведення колективного садівництва
на вул. Призалізничній, 9, діл. 8 у Дніпровському районі
м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянину Крицькому Григорію
Васильовичу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,08 га у власність для ведення колективного
садівництва на вул. Призалізничній, 9, діл. 8 у Дніпровському 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., Баленко І.М., Непоп В.І.,
Турець В.В., Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
12.4.21. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25203
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянину Рашку Анатолію Івановичу
щодо відведення земельної ділянки площею 0,07 га у
власність для ведення колективного садівництва на
вул. Призалізничній, діл. 11 с/т «Залізничник» у
Дніпровському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянину Рашку Анатолію
Івановичу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,07 га у власність для ведення колективного

садівництва на вул. Призалізничній, діл. 11 с/т «Залізничник»
Дніпровському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

у

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

Справа-клопотання К-25205
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянину Рагуліну Петру Васильовичу
щодо відведення земельної ділянки площею 0,07 га у
власність для ведення колективного садівництва на
вул. Призалізничній, діл. 5 с/т «Залізничник» у
Дніпровському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
Голосували: За підтримку надання дозволу громадянину Рагуліну Петру
Васильовичу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,07 га у власність для ведення колективного
садівництва на вул. Призалізничній, діл. 5 с/т «Залізничник» у
Дніпровському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А).

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

12.4.23. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25206
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
громадянину
Москаленку
Олексію
Михайловичу щодо відведення земельної ділянки
площею 0,08 га у власність для ведення колективного
садівництва на вул. Призалізничній, діл. 1 у
Дніпровському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
Голосували: За підтримку надання дозволу громадянину Москаленку Олексію
Михайловичу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,08 га у власність для ведення колективного
садівництва на вул. Призалізничній, діл. 1 у Дніпровському районі м. Києва.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А).

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

12.4.24. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25296
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
громадянину
Яковенку
Юрію
Володимировичу щодо відведення земельної ділянки
площею 0,02 га у власність для ведення садівництва у с/т
«Оболонь» на вул. Садовій, діл. 2-в в Оболонському
районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
Голосували: За підтримку надання дозволу громадянину Яковенку Юрію
Володимировичу на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,02 га у власність для ведення
садівництва у с/т «Оболонь» на вул. Садовій, діл. 2-в в Оболонському районі
м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А).

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

12.4.25. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25160
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянину Бойченку Валерію Олеговичу
щодо відведення земельної ділянки площею 0,04 га у
власність для ведення колективного садівництва на
вул. Дніпровській, 99 в Оболонському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
Голосували: За підтримку надання дозволу громадянину Бойченку Валерію
Олеговичу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,04 га у власність для ведення колективного
садівництва на вул. Дніпровській, 99 в Оболонському районі
м. Києва.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А).

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

12.4.26. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24851
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Брусєнцевій Ірині Олександрівні
щодо відведення земельної ділянки площею 0,08 га у
власність для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Жашківській, 20 б у Подільському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянці Брусєнцевій Ірині
Олександрівні на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,08 га у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Жашківській, 20 б у Подільському 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., Баленко І.М., Непоп В.І.,
Турець В.В., Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
12.4.27. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23120
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
громадянину Полозову Володимиру
Валерійовичу щодо відведення земельної ділянки площею
0,04 га у власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Миколи Трублаїні, 102 у Святошинському районі
м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянину Полозову
Володимиру Валерійовичу на розроблення документації із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки площею 0,04 га у власність для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Миколи Трублаїні, 102 у Святошинському районі м. Києва.

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

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

Справа-клопотання К-25245
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
громадянину
Алексейчуку
Сергію
Вікторовичу щодо відведення земельної ділянки площею
0,05 га у власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку господарських будівель і споруд на
вул. Шевченка, 56а у Солом'янському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу на розроблення документації із
землеустроюгромадянину Алексейчуку Сергію Вікторовичу щодо
відведення земельної ділянки площею 0,05 га у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд на
вул. Шевченка, 56а у Солом'янському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

Справа-клопотання К-25003
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
громадянці
Скриганюк
Наталії
Володимирівні щодо відведення земельної ділянки
площею 0,07 га у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Ватутіна, 21а у Солом'янському районі
м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянці Скриганюк Наталії
Володимирівні 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. Ватутіна, 21а у Солом'янському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

12.4.30. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25208
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Шаман Юлії Олександрівні
щодо відведення земельної ділянки площею 0,07 га у
власність для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Трояндовій, 52 у Солом'янському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд справи-клопотання К-25208.
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» -12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

Справа-клопотання К-25209
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
громадянину
Чернікову
Валерію
Вікторовичу щодо відведення земельної ділянки площею
0,06 га у власність для будівництва індивідуального
гаража на вул. Набережній, 28 у Солом'янському районі
м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянину Чернікову Валерію
Вікторовичу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,06 га у власність для будівництва
індивідуального гаража на вул. Набережній, 28 у Солом'янському районі
м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

Справа-клопотання К-25005
Про надання дозволу на розроблення документації із

землеустрою
громадянину
Лазоренку
Олексію
Вікторовичу щодо відведення земельної ділянки площею
0,06 га у власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Комсомольській у Солом'янському районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянину Лазоренку Олексію
Вікторовичу 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. Комсомольській у Солом'янському 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., Баленко І.М., Непоп В.І.,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.4.33. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24899
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
громадянину
Моргуну
Владиславу
Вікторовичу щодо відведення земельної ділянки площею
0,04 га у власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Садовому, 26а у Солом'янському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянину Моргуну Владиславу
Вікторовичу 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 у
пров. Садовому, 26а у Солом'янському 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., Баленко І.М., Непоп В.І.,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.4.34. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25004
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Опирайло Юлії Леонідівні щодо
відведення земельної ділянки площею 0,06 га у власність
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 70а у
Солом'янському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянці Опирайло Юлії
Леонідівні 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, 70а у Солом'янському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

Справа-клопотання К-25158
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Морозовій Олені Антонівні
щодо відведення земельної ділянки площею 0,07 га у
власність для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Шевченка, 466 у Солом'янському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянці Морозовій Олені
Антонівні 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. Шевченка, 466 у Солом'янському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

Справа-клопотання К-25207
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
громадянину
Базюченку
Василю
Васильовичу щодо відведення земельної ділянки площею
0,10 га у власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Луговій, 79 у Солом'янському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянину Базюченку Василю Васильовичу щодо відведення
земельної ділянки площею 0,10 га у власність для будівництва і

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Луговій, 79 у Солом'янському 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., Баленко І.М., Непоп В.І.,
Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
12.5.

Розгляд справ-клопотань (відмови):
\

12.5.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23660
Про відмову у наданні дозволу на розроблення
документації із землеустрою громадянці Дем’ян Вікторії
Василівні щодо відведення земельної ділянки площею
0,10 га у власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і спору на
узвозі Фрометівському, 24а у Голосіївському районі
м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
Голосували: За відмову у наданні дозволу громадянці Дем’ян Вікторії Василівні
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 узвозі Фрометівському,
24а у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

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

12.5.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24041
Про відмову у наданні дозволу на розроблення
документації із землеустрою громадянці Кармазіній
Тетяні Віталіївні щодо відведення земельної ділянки
площею 0,10 га у власність для будівництва та
обслуговування
жилого
будинку,
господарських
будівель і споруд у пров. Лисогірському у
Голосіївському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.

Голосували: За відмову у наданні дозволу громадянці Кармазіній Тетяні
Віталіївні на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею ОДО га у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Лисогірському у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

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

12.5.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23336
Про відмову у наданні дозволу на розроблення
документації із землеустрою громадянці Михальченко
Валентині Миколаївні щодо відведення земельної
ділянки площею 0,01 га у власність для будівництва
індивідуального гаража на просп. Науки, 58 у
Голосіївському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
Голосували: За відмову у наданні дозволу громадянці Михальченко Валентині
Миколаївні на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,01 га у власність для будівництва
індивідуального гаража на просп. Науки, 58 у Голосіївському районі
м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

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

12.5.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23655
Про відмову у наданні дозволу на розроблення
документації із землеустрою громадянці Макєєвій
Ларисі Олександрівні щодо відведення земельної
ділянки площею 0,10 га у власність для будівництва та
обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель і споруд у пров. Лисогірському, 55 у
Голосіївському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
Голосували: За відмову у наданні дозволу громадянці Макєєвій Ларисі
Олександрівні 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. Лисогірському, 55 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., Гордон Д.І ., Баленко І.М., Міщенко О.Г.,
Непоп В.І., Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не
брали.
12.5.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23655
Про відмову у наданні дозволу на розроблення
документації із землеустрою громадянину Логвиненку
Сергію Володимировичу щодо відведення земельної
ділянки площею 0.10 га у власність для будівництва і
обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель і споруд у пров. Лисогірському, 55 у
Голосіївському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
Голосували: За відмову у наданні дозволу громадянину Логвиненку Сергію
Володимировичу 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 у
пров. Лисогірському, 55 у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

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

12.5.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23580
Про відмову у наданні дозволу на розроблення
документації із землеустрою громадянці Третяк Юлії
Миколаївні щодо відведення земельної ділянки площею
0.10 га у власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на

вул. Лауреатській, 78 у Голосіївському районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
Голосували: За відмову у наданні дозволу громадянці Третяк Юлії Миколаївні
щодо на розроблення документації із землеустрою відведення земельної
ділянки площею 0.10 га у власність для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Лауреатській, 78 у
Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

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

12.5.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23197
Про відмову у наданні дозволу на розроблення
документації із землеустрою громадянину Помогайбу
Ігору Веніаміновичу щодо відведення земельної ділянки
площею 0,05 га у власність для будівництва і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських
будівель і споруд на вул. Бродівській у Голосіївському
районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати відмову у наданні дозволу громадянину Помогайбу
Ігору Веніаміновичу на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,05 га у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

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

12.5.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23654
Про відмову у наданні дозволу на розроблення
документації із землеустрою громадянину Арцеву

Станіславу Анатолійовичу щодо відведення земельної
ділянки площею 0,10 га у власність для будівництва та
обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель і споруд у пров. Лисогірському, 55 у
Голосіївському районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
Голосували: За відмову у наданні дозволу громадянину Арцеву Станіславу
Анатолійовичу 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. Лисогірському, 55 у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

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

12.5.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24595
Про відмову у наданні дозволу на розроблення
документації із землеустрою громадянці Дячук Тетяні
Тимофіївні щодо відведення земельної ділянки площею
0,10 га у власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Залежному, 19і у Голосіївському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
Голосували: За відмову у наданні дозволу громадянці Дячук Тетяні Тимофіївні
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. Залежному, 19і у
Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

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

12.5.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23859

Про відмову у наданні дозволу на розроблення
документації із землеустрою громадянину Міщенку
Віктору Івановичу щодо відведення земельної ділянки
площею 0,09 га у власність для будівництва та
обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель і споруд на вул. Свято-Георгіївській, 39 у
Голосіївському районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Найдьонов О.В.
Голосували: 1. Відкласти розгляд справи-клопотання К-23859,
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» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

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

12.5.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23658
Про відмову у наданні дозволу на розроблення
документації із землеустрою громадянину Четверусі
Віталію Вікторовичу щодо відведення земельної ділянки
площею 0,10 га у власність для будівництва та
обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель і споруд у пров. Лисогірському, 55 у
Голосіївському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
Голосували: За відмову у наданні дозволу громадянину Четверусі Віталію
Вікторовичу 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. Лисогірському, 55 у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С.у Гордон Д.І., Баленко І.М.У Міщенко О.Г.,

ш

Непоп В.І., Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не
брали.
Рішення не прийнято.

12.5.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24443
Про відмову у наданні дозволу на розроблення
документації із землеустрою громадянці Стецюн
Валентині Володимирівні щодо відведення земельної
ділянки площею ОДО га у власність для будівництва та
обслуговування
жилого
будинку,
господарських
будівель і споруд на вул. Хортицькій, 13 у
Голосіївському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
Голосували: За відмову у наданні дозволу громадянці Стецюн Валентині
Володимирівні 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. Хортицькій, 13 у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

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

12.5.13. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23096
Про відмову у наданні дозволу на розроблення
документації із землеустрою громадянці Тарнавській
Світлані Володимирівні щодо відведення земельної
ділянки площею ОДО га у власність для будівництва і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських
будівель і споруд на вул. Ракетній у Голосіївському
районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
Голосували: За відмову у наданні дозволу громадянці Тарнавській Світлані
Володимирівні на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею ОДО га у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Ракетній у Голосіївському районі м. Києва.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

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

12.5.14. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23047
Про відмову у наданні дозволу на розроблення
документації із землеустрою громадянину Попіль
Максиму Леонідовичу щодо відведення земельної
ділянки площею 0,04 га у власність для будівництва і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських
будівель і споруд на вул. Червонопрапорній, 108 у
Голосіївському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
Голосували: За відмову у наданні дозволу громадянину Попілю Максиму
Леонідовичу 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. Червонопрапорній, 108 у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за»-10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

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

12.5.15. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23659
Про відмову у наданні дозволу на розроблення
документації із землеустрою громадянці Шевченко
Тамарі Леонідівні щодо відведення земельної ділянки
площею 0,10 га у власність для будівництва та
обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель і споруд у пров. Лисогірському, 55 у
Голосіївському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.

Голосували: За відмову у наданні дозволу громадянці Шевченко Тамарі
Леонідівні на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею ОДО га у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Лисогірському, 55 у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за»-10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

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

12.5.16. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання А-21633
Про відмову у наданні дозволу на розроблення
документації із землеустрою громадянці Балозі Зоряні
Степанівні щодо відведення земельної ділянки площею
0,10 га у власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд у
Голосіївському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
Голосували: За відмову у наданні дозволу громадянці Балозі Зоряні Степанівні
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 Голосіївському районі
м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

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

12.5.17. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23542
Про відмову у наданні дозволу на розроблення
документації із землеустрою Київському комунальному
виробничому підприємству «Міськпаливо» щодо
відведення земельної ділянки площею 1,04 га в оренду
на 10 років для будівництва, експлуатації та
обслуговування автозаправного комплексу (АЗК) на

вул. Академіка Заболотного, 162а у Голосіївському
районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
Голосували: За відмову у наданні дозволу Київському комунальному
виробничому підприємству «Міськпаливо» на розроблення документації із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,04 га в оренду
на 10 років для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправного
комплексу (АЗК) на вул. Академіка Заболотного, 162а у Голосіївському
районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

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

12.5.18. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23730
Про відмову у наданні дозволу на розроблення
документації із землеустрою товариству з обмеженою
відповідальністю «ГІДРОБУДШЛЯХ» щодо відведення
земельної ділянки площею 4,25 га в оренду на 25 років
для будівництва та експлуатації об’єкта транспортної
інфраструктури та дорожнього господарства на
вул. Промисловій, 5 у Голосіївському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
Голосували: За відмову у наданні дозволу товариству з обмеженою
відповідальністю «ГІДРОБУДШЛЯХ» на розроблення документації із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 4,25 га в оренду на
25 років
для будівництва та експлуатації об’єкта транспортної
інфраструктури та дорожнього господарства на вул. Промисловій, 5 у
Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

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

12.5.19. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23777
Про відмову у наданні дозволу на розроблення
документації із землеустрою громадянці Скірко
Людмилі Василівні щодо відведення земельної ділянки
площею 0.,03 га в оренду на 25 років для ведення
садівництва на вул. Садовій, 53а у Дарницькому районі
м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
Голосували: За відмову у наданні дозволу громадянці Скірко Людмилі
Василівні на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0.,03 га в оренду на 25 років для ведення
садівництва на вул. Садовій, 53а у Дарницькому районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

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

12.5.20. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25286
Про відмову у наданні дозволу на розроблення
документації із землеустрою громадянину Головатюку
Павлу Андрійовичу щодо відведення земельної ділянки
площею 0,18 га в оренду на 25 років для експлуатації
будівлі ресторану на вул. Труханівській, 4а у
Дніпровському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
Голосували: За відмову у наданні дозволу громадянину Головатюку Павлу
Андрійовичу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,18 га в оренду на 25 років для експлуатації
будівлі ресторану на вул. Труханівській, 4а у Дніпровському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

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

12.5.21. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25284
Про відмову у наданні дозволу на розроблення
документації із землеустрою об'єднаному кооперативу
по будівництву та експлуатації колективних автостоянок
«Дніпровський» щодо відведення земельної ділянки
площею 1,39 га в оренду на 5 років для зберігання
автотранспорту членів кооперативу на просп. Генерала
Ватутіна у Дніпровському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Закревська Л.О.
Голосували: 1. Відкласти розгляд справи-клопотання К-25284,
2, Створити робочу групу у складі депутатів Найдьонова О.В.,
Левади С.ЯМ еліхової Т.І. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Найдьонова О.В,
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

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

12.5.22. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24904
Про відмову у наданні дозволу на розроблення
документації із землеустрою громадянці Кондріковій
Катерині Анатоліївні щодо відведення земельної ділянки
площею 0,10 га у власність для будівництва і
обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель і споруд у Печерському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
Голосували: За відмову у наданні дозволу громадянці Кондріковій Катерині
Анатоліївні 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 у
Печерському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

Депутати Київської міської ради Прокопів В.В., Микитась М.В.,
Шилюк П.С.9 Гордон Д.І., Баленко І.М .у Міщенко О.Г.у

Непоп В.І.9Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні не
брали.
Рішення не прийнято.

12.5.23. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25216
Про відмову у наданні дозволу на розроблення
документації із землеустрою громадянам Бойцову
Сергію Івановичу, Клочкову Олександру Юрійовичу,
Марченку Сергію Володимировичу щодо відведення
земельної ділянки площею 0, 0261 га в оренду на 10
років для експлуатації та обслуговування нежитлової
будівлі - продовольчого магазину на просп. Правди, 6
(літ. «Ж») у Подільському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
Голосували: За відмову у наданні дозволу громадянам Бойцову Сергію
Івановичу, Клочкову Олександру Юрійовичу, Марченку Сергію
Володимировичу на розроблення документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0, 0261 га в оренду на 10 років для
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі продовольчого магазину
на просп. Правди, 6 (літ. «Ж») у Подільському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

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

12.5.24. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25161
Про відмову у наданні дозволу на розроблення
документації із землеустрою ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖИНДЖЕРС» щодо відведення земельної ділянки площею 0,05 га в
оренду на 49 років розміщення та експлуатації
автозаправної станції на вул. Маршала Гречка, 13а у
Подільському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Олексієнко І.С., Єскіна О.О., Марченко В.П.,
Дворніков В.М.
Голосували: 1. Відкласти розгляд справ и-клопотання К-25161.

2. Створити робочу групу у складі депутатів Найдьонова О.В.у
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» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

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

12.5.25. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21180
Про відмову у наданні дозволу на розроблення
документації із землеустрою громадянці Ватченко
Людмилі Григорівні щодо відведення земельної ділянки
площею 0,04 га у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Миколи Трублаїні, 102 у
Святошинському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
Голосували: За відмову у наданні дозволу громадянці Ватченко Людмилі
Григорівні 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. Миколи Трублаїні, 102 у Святошинському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А.).

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

13. Повторний розгляд справ-клопотань (дозволи) - матеріали додаються.
13.1. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд справи-клопотання К-22217
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
громадянину
Ободовському
Богдану
Вікторовичу щодо відведення земельної ділянки площею
0,04 га у власність для будівництва і обслуговування жилого

будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Бродівській, 1436 у Голосіївському районі м. Києва.
Справа розглядалась на засіданні постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
від 19.05.2015 та була підтримана і направлена до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для підготовки
висновку відповідно до вимог 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. Виноситься на розгляд
повторно, для можливості підписання висновку.

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я.
Голосували: За підтримку надання дозволу громадянину Ободовському
Богдану Вікторовичу 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, 1436 у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -10, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Семененко О.А).

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

13.2. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд справи-клопотання К-24318
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Живиці Тетяні Станіславівні щодо
відведення земельної ділянки площею 0,09 га у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Залежному у
Голосіївському 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.
Згідно з протоколом засідання цієї робочої групи постійній комісії
рекомендовано підтримати надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Живиці Тетяні Станіславівні щодо відведення
земельної ділянки площею 0,09 га у власність для будівництва та

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Залежному у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

Повторний розгляд справи-клопотання К-22415
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Орліченко Наталії Миколаївні
щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га у
власність для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Цілинній,
166 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.
Згідно з протоколом засідання цієї робочої групи постійній комісії
рекомендовано підтримати надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянці Орліченко Наталії
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. Цілинній, 166 у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

Повторний розгляд справи-клопотання К-22414
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянину Сехніашвілі Кобі Тенгізовичу
щодо відведення земельної ділянки площею 0,05 га у
власність для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Цілинній,
16а 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.

Згідно з протоколом засідання цієї робочої групи постійній комісії
рекомендовано підтримати надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянину Сехніашвілі Кобі
Тенгізовичу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,05 га у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Цілинній, 16а у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

Повторний розгляд справи-клопотання К-24228
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Новіковій Софії Євгенівні щодо
відведення земельної ділянки площею 0,09 га у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 816 у
Голосіївському районі м. Києва.
На засіданні 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.
Згідно з протоколом засідання цієї робочої групи постійній комісії
рекомендовано підтримати надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянці Новіковій Софії
Євгенівні на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,09 га у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Бродівській, 816 у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

Повторний розгляд справи-клопотання К-24345
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянину Сухомлину Івану Юрійовичу

щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га у
власність для будівництва та обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Бродівській, 81л у Голосіївському районі м. Києва.
На засіданні 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.
Згідно з протоколом засідання цієї робочої групи постійній комісії
рекомендовано підтримати надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянину Сухомлину Івану
Юрійовичу 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. Бродівській, 81л у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

Повторний розгляд справи-клопотання К-23184
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Ткачук Наталії Олександрівні
щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га у
власність для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Любомирській, 19г у Голосіївському районі м. Києва.
На засіданні 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.
Згідно з протоколом засідання цієї робочої групи постійній комісії
рекомендовано підтримати надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянці Ткачук Наталії
Олександрівні 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. Любомирській, 19г у Голосіївському 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., Баленко І.М., Непоп В.І., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
13.8. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд справи-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 будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд на вул. Шевченка, 58 у
Голосіївському районі м. Києва.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 08.09.2015
було прийнято рішення направити матеріали на розгляд робочої
групи під головуванням О. Найдьонова.
Згідно з протоколом засідання цієї робочої групи постійній комісії
рекомендовано підтримати надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянці Бондар Олені Павлівні
на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0,08 га у власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель та споруд на вул. Шевченка, 58 у
Голосіївському районі м. Києва
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

Повторний розгляд справи-клопотання К-24315
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Бельченко Наталії Олександрівні
щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га у
власність для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Шевченка,
986 у Голосіївському районі м. Києва.
На засіданні 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.
Згідно з протоколом засідання цієї робочої групи постійній комісії
рекомендовано підтримати надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянці Бельченко Наталії
Олександрівні 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. Шевченка, 986 у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

Повторний розгляд справи-клопотання К-24255
Про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою громадянці Попович Олені Анатоліївні щодо
відведення земельної ділянки площею 0,10 га у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Ватутіна, 52 у
Голосіївському районі м. Києва.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
25.06.2015 було прийнято рішення направити матеріали на розгляд
робочої групи під головуванням О. Найдьонова.
Згідно з протоколом засідання цієї робочої групи постійній комісії
рекомендовано підтримати надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу громадянці Попович Олені
Анатоліївні 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. Ватутіна, 52 у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

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

Розгляд правового висновку управління
забезпечення діяльності Київської міської

правового
ради від

15.09.2015 №08/230-2107 до 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
№12-6-00410» за поданням депутата Київської міської
ради С. Левади - матеріали додаються,
(копія правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 15.09.2015 №08/230-2107, доручення заступника
міського голови - секретаря Київської міської ради від 02.09.2015 №08/2312154/ПР; проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до
нього на 10-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Левада С.Я., Гордон Д.І., Захарова І.С., Меліхова Т.І.
Голосували: За відхилення правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 15,09,2015 №08/230-2107
до 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 №12-6-00410» та винесення вищезазначеного
проекту рішення на розгляд чергового пленарного засідання сесії Київської
міської ради для прийняття остаточного рішення,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти» - немає, «утрималось» - (Прокопів В.В.,
Гордон Д.І., Микитась М.В., Турець В.В., Міщенко О.Г).

Депутати Київської міської ради Найдьонов О.В,, Непоп В.І.,
Михайленко В.О., Семененко О.А., Харченко О.В., Янченко Г.І.
участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

14.2. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
24.06.2015 №08/230-1475 до проекту рішення «Про
розірвання договору оренди земельних ділянок від
03.07.2007 № 62-6-00411 та припинення договору оренди
земельної ділянки від 03.07.2007 № 62-6-00410, укладених
між Київською міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю «БОУЛІНГ БІЗНЕС Україна» для
будівництва, експлуатації та обслуговування логістичноофісного комплексу з виробничими приміщеннями на
вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва та
визначення переліку земельних ділянок для опрацювання
можливості їх продажу (або продажу права їх оренди) на

земельних торгах» (кадастрова справа А-21418, ПР-7452
від 27.04.2015) - матеріали додаються.
(копія правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 24.06.2015 №08/230-1475, копія проекту рішенняна 7-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
24.06.2015 М08/230-1475 до проекту рішення «Про розірвання договору
оренди земельних ділянок від 03.07.2007 № 62-6-00411 та припинення
договору оренди земельної ділянки від 03.07.2007 № 62-6-00410, укладених
між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
«БОУЛІНГ БІЗНЕС Україна» для будівництва, експлуатації та обслуговування
логістично-офісного комплексу з виробничими приміщеннями на вул.
Пухівській у Деснянському 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 суб'єкту подання на
доопрацювання з урахуванням зауважень згідно з правовим висновком
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
24.06.2015 №08/230-1475.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
24.06.2015 №08/230-1474 до проекту рішення «Про
розірвання
дочірньому
підприємству
«Будівельноінвестиційна група 4» договору оренди земельної ділянки
на просп. Возз’єднання, 13-в у Дніпровському районі
м. Києва та визначення переліку земельних ділянок для
опрацювання можливості їх продажу (або продажу права їх
оренди) на земельних торгах» (ПР-7394 від 24.04.2015,
справа А-21467) - матеріали додаються.
(копія правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 24.06.2015 №08/230-1474, копія проекту рішення з
пояснювальною запискою та додатками до нього на 5-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
24.06.2015 №08/230-1474 до проекту рішення «Про розірвання дочірньому

підприємству «Будівельно-інвестиційна група 4» договору оренди земельної
ділянки на просп. Возз'єднання, 13-в у Дніпровському 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 суб'єкту подання на
доопрацювання з урахуванням зауважень згідно з правовим висновком
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
24.06.2015 №08/230-1474.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
24.06.2015 №08/230-1473 до проекту рішення «Про
розірвання
публічному
акціонерному
товариству
«Холдингова компанія «Київміськбуд» договорів оренди
земельних ділянок №91-6-00654 від 21.05.2007, № 91-600653 від 21.05.2007, № 91-6-00630 від 03.03.2007»
(ПР-7486
від
14.05.2015,
справа
Л-21023)
матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 24.06.2015 №08/230-1473, копія проекту рішення з
пояснювальною запискою до нього на 5-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені в правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
24.06.2015 №08/230-1473 до проекту рішення «Про розірвання публічному
акціонерному товариству «Холдингова компанія «Київміськбуд» договорів
оренди земельних ділянок №91-6-00654 від 21.05.2007, № 91-6-00653 від
21.05.2007, № 91-6-00630 від 03.03.2007» та виключити із зазначеного
проекту рішення підпункт 1.1 пункту 1.
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 Микитась М.В., Шилюк П.С.,
Гордон Д.І., Баленко І.М., Непоп В.І., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.

15. Різне (розгляд листів, розгляд та затвердження протоколів засідань
робочих груп) - матеріали додаються.
15.1. СЛУХАЛИ:

Розгляд листа Міжрегіональної Академії управління
персоналом від 18.09.2015 №2159 (вх. №08/15972 від
18.09.2015) з проханням внести зміни до цільового
призначення та надати земельну ділянку «для експлуатації і
обслуговування
комплексу
будівель»
матеріали додаються.
На засіданні постійної комісії від 29.07.2015 був підтриманий
проект рішення «Про передачу приватному акціонерному товариству
«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління
персоналом» земельної ділянки для реконструкції існуючих будівель і
споруд
з
будівництвом
та подальшою
експлуатацією
і
обслуговуванням
спортивно-оздоровчого
комплексу
з
адміністративним
корпусом
та
гуртожитком
на
просп. Червонозоряному, 119 у Голосіївському районі м. Києва»
(кадастрова справа Д-6981)
(лист Міжрегіональної Академії управління персоналом від 18.09.2015
№2159 (вх. №08/15972 від 18.09.2015) - на 1-му арк.)

Земельна ділянка площею 1,8233 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати пропозицію Міжрегіональної Академії
управління персоналом, викладену у листі від 18.09.2015 №2159
(вх. №08/15972 від 18.09.2015).
2. Підтримати проект рішення «Про передачу приватному
акціонерному товариству «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна
Академія управління персоналом» земельної ділянки для реконструкції
існуючих будівель і споруд з будівництвом та подальшою експлуатацією і
обслуговуванням спортивно-оздоровчого комплексу з адміністративним
корпусом та гуртожитком на просп. Червонозоряному, 119 у Голосіївському
районі м. Києва» за умови викладення цільового призначення земельної
ділянки у такій редакції, а саме: «для експлуатації і облуговування
комплексу будівель».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

Депутати Київської міської ради Микитась М.В., Шилюк П.С.,
Гордон Д.І ., Баленко І.М., Непоп В.І., Харченко О.В.,
Янченко Г.І. участі в голосуванні не брали.
ПИТАННЯ, ВНЕСЕНІ НА РОЗГЛЯД ДОДАТКОВО
16. 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 врегулювання питань
використання земельної ділянки по вул. Нижній Вал 27-29 у
Подільському районі м. Києва» за поданням заступника
міського голови - секретаря Київської міської ради
О.Ю. Резнікова та депутата Київської міської ради
В.В. Прокопіва матеріали додаються.
-

(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
21.09.2015 №08/231-2287/ПР, лист депутата Київської міської ради В.В. Прокопіва від
21.09.2015 «08/281-2107, проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до
нього на 7-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Боженко І.Ф., Шилюк П.С., Непоп В.І.,
Міщенко О.Г., Кустова В.В., Меліхова Т.І., Гордон Д.І., Левада С.Я.,
Мандрієвський В.М., представник іноземних інвесторів.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про врегулювання питань
використання земельної ділянки по вул. Нижній Вал 27-29 у Подільському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М., Найдьонов О .В .,
Семененко О .А ., Харченко О .В . , Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
17. СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Київської міської ради О.П. Костюшка
щодо розгляду проекту рішення «Про передачу громадянину
Троценку Артему Володимировичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Повітрофлотській, 65 у Солом’янському районі м. Києва»
(ПР-7925 від 15.09.2015, кадастрова справа А-21788) матеріали додаються.
(проект рішення (ПР-7925 від 15.09.2015) та пояснювальна записка до нього
на 2-х арк.).

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В, Костюшко О.П.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Троценку Артему Володимировичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Повітрофлотській, 65 у Солом’янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

18. СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Київської міської ради, заступника
голови постійної комісії з питань містобудування, архітектури
та землекористування В.М. Дворнікова щодо розгляду
проекту рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО УКРОРГСИНТЕЗ» земельних ділянок для
експлуатації та обслуговування існуючих будівель науководослідного комплексу на вул. Червоноткацькій, 67 у
Деснянському районі м. Києва» (ПР-7817 від 20.08.2015,
кадастрова справа А-20169) - матеріали додаються.
( проект рішення (ПР-7817 від 20.08.2015) та пояснювальна записка до нього
на 2-х арк.).
і

Земельна ділянка площею 0,1343 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Дворніков В.М.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
УКРОРГСИНТЕЗ» земельних ділянок для експлуатації та обслуговування
існуючих будівель науково-дослідного комплексу на вул. Червоноткацькій,
67 у Деснянському районі м.Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М., Найдьонов О.В.,
Семененко О.А.у Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
19. 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 СПІЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА» У ФОРМІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ та
ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
«ДЕРЖАВНИЙ
ДОРОЖНІЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ
М.П. ШУЛЬГІНА» земельної ділянки для експлуатації
житлових будинків (прибудинкова територія), громадська
забудова у складі реалізації комплексної забудови кварталу
детального плану території на вул. Академіка Заболотного, 3 у
Голосіївському районі м. Києва» (ПР-7960 від 22.09.2015,
кадастрова справа Д-7235) - матеріали додаються.
( проект рішення ПР-7960 від 22.09.2015 з пояснювальною запискою до нього - на 8-ми
арк.).
і

Земельна ділянка площею 0,5262 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Левада С.Я.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу СПІЛЬНОМУ
УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЗАХІДНА НАФТОВА
ГРУПА» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
та ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ДЕРЖАВНИЙ ДОРОЖНІЙ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ М.П. ШУЛЬГІНА» земельної
ділянки для експлуатації житлових будинків (прибудинкова територія),
громадська забудова у складі реалізації комплексної забудови кварталу
детального плану території на вул. Академіка Заболотного, 3 у
Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М., Найдьонов О.В.,
Семененко О.А.у Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
20. 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
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВОГНІ ОБОЛОНІ» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування існуючих нежитлових будівель і споруд
громадського призначення на просп. Оболонському, 1-в»
(ПР-7945 від 18.09.2015, кадастрова справа Д-7236) матеріали додаються.
( проект рішення (ПР-7945 від 20.08.2015) та пояснювальна записка до нього
на 2-х арк.).
і

Земельна ділянка площею 0,1182 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Левада С.Я.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОГНІ ОБОЛОНІ» земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування існуючих нежитлових будівель і
споруд громадського призначення на просп. Оболонському, 1-в».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М., Найдьонов О.В.,
Семененко О.А.уХарченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
21. СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Київської міської ради, члена постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування В.В. Турця щодо розгляду
проекту рішення «Про передачу приватному підприємству
«Верона-9» земельних ділянок для будівництва та експлуатації

житлового комплексу з об’єктами громадського призначення та
дитячим дошкільним закладом, об’єктами інженернотранспортної інфраструктури та створення озеленених
територій загального користування на вул. Академіка
Заболотного, 1 у Голосіївському районі м. Києва» (ПР-7947 від
18.09.2015, кадастрова справа Д-7175) - матеріали додаються.
(проект рішення (ПР-7947 від 18.09.2015) та пояснювальна записка до нього на 5-ти арк.).

Земельні ділянки площами 0,3191 га / 0,7523 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Турець В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу приватному
підприємству «Верона-9» земельних ділянок для будівництва та експлуатації
житлового комплексу з об’єктами громадського призначення та дитячим
дошкільним закладом, об’єктами інженерно-транспортної інфраструктури та
створення озеленених територій загального користування на вул. Академіка
Заболотного, 1 у Голосіївському районі м.Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М., Найдьонов О.В.,
Семененко О.А., Харченко О.В.9Янченко 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 О.Г. Міщенка щодо
розгляду проекту рішення «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки санітарноепідеміологічній станції Державного управління справами для
експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі на
вул. Академіка Заболотного, 15 у Голосіївському районі
м. Києва» (ПР-7955 від 22.09.2015, кадастрова справа Д-7099)
- матеріали додаються.
{проект рішення (ПР-7955 від 20.08.2015) та пояснювальна записка до нього
на 1-му арк.).

Земельна ділянка площею 0,6175 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки санітарно-епідеміологічній
станції Державного управління справами для експлуатації та обслуговування
адміністративної будівлі на вул. Академіка Заболотного, 15 у Голосіївському
районі м.Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М., Найдьонов О.В.,
Семененко О.А., Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
23. СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Київської міської ради, члена постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування О.Г. Міщенка щодо
розгляду проекту рішення «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки санітарноепідеміологічній станції Державного управління справами
для експлуатації та обслуговування будівель і споруд на
вул. Академіка Заболотного, 15 у Голосіївському районі
м. Києва» (ПР-7956 від 22.09.2015, кадастрова справа Д-7098)
- матеріали додаються.
( проект рішення (ПР-7956 від 20.08.2015) та пояснювальна записка до нього
на 1-му арк.)
і

Земельна ділянка площею 3,9032 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки санітарно-епідеміологічній
станції Державного управління справами для експлуатації та обслуговування
будівель і споруд на вул. Академіка Заболотного, 15 у Голосіївському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М., Найдьонов О.В.,
Семененко О.А., Харченко О.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
М.В. Микитася щодо розгляду проекту рішення «Про
поновлення договору оренди земельної ділянки товариству з
обмеженою відповідальністю «ТЕХНОБУД» для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлового будинку з
приміщеннями соціально-громадського призначення та
підземним паркінгом на перетині вул. Анни Ахматової та
вул. Драгоманова у Дарницькому районі м. Києва» (ПР-7942
від 18.09.2015, кадастрова справа Щ-1151) - матеріали
додаються.
Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір
оренди земельної ділянки площею 0,7448 га від 09.02.2005
№63-6-00213.

(проект рішення (ПР-7942 від 18.09.2015) та пояснювальна записка до нього
на 1-му арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В .В., Микитась М.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд кадастрової справи Щ-1151 та
відповідного проекту рішення.
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 Баленко І.М., Найдьонов О.В.,
Семененко О.А., Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
25. СЛУХАЛИ: Пропозицію директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) О.Г. Поліщука щодо розгляду
проекту рішення «Про внесення змін до договору оренди
земельної ділянки від 04.06.2004 №78-6-00171, укладеного між
Київською міською радою та закритим акціонерним
товариством
«Київський
склотарний
завод»
у
пров. Балтійському, 23 в Оболонському районі м. Києва»
(ПР-7957 від 22.06.2015, кадастрова справа Д-7233) матеріали додаються.
Проектом
рішення
передбачено:
змінити
цільове
призначення земельної ділянки та віднести земельну ділянку
площею
9,7168
га
(кадастровий
номер
8000000000:78:113:0001, витяг Державного земельного
кадастру №НВ-8000191032015) комунальної власності
територіальної громади міста Києва, яка перебуває в оренді
публічного акціонерного товариства «Київський склотарний
завод» згідно з договором оренди земельної ділянки від
04.06.2004 №78-6-00171, укладеним між Київською міською
радою та публічним акціонерним товариством «Київський
склотарний завод» для реконструкції, експлуатації та
обслуговування виробничих будівель у пров. Балтійському, 23
в Оболонському районі м. Києва із категорії земель
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення до категорії земель житлової та
громадської забудови, та дозволити використовувати її для
будівництва, експлуатації та обслуговування житлових
будинків із супутньою інфраструктурою.

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від
04.06.2004 №78-6-00171 , а саме:
- слова «для реконструкції, експлуатації та обслуговування
виробничих будівель» замінити словами «для будівництва,
експлуатації, обслуговування житлових будинків із супутньою
інфраструктурою»;
- слова по тексту «закрите акціонерне товариство» замінити
словами «публічне акціонерне товариство» у відповідних
відмінках.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Поліщук О.Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, голови
постійної комісії В.В. Прокопіва перенести розгляд проекту рішення
«Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 04.06.2004
№78-6-00171, укладеного між Київською міською радою та закритим
акціонерним
товариством
«Київський
склотарний
завод»
у
пров. Балтійському, 23 в Оболонському районі м. Києва» на наступне
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М., Найдьонов О.В,,
Семененко О.А., Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
26. СЛУХАЛИ: Пропозицію директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) О.Г. Поліщука стосовно питання
надання дозволу на розроблення документації із землеустрою
Орловій Ользі Олександрівні щодо відведення земельної
ділянки площею 0,19 га в оренду на 15 років для будівництва
житлово-офісного комплексу з вбудовано-прибудованими
приміщеннями соціального та торговельного призначення, з
підземним та наземним паркінгами у пров. Делегатському, 6а
у Шевченківському районі м. Києва (справа-клопотання
К-25335) - матеріали додаються.
(проект висновку постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування та дозволу на розроблення документації із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у пров. Делегатському, 6а у
Шевченківському районі м. Києва до цієї справи-клопотання - на 1-му арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Поліщук О.Г., Агеєва В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу Орловій Ользі Олександрівні на
розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,19 га в оренду на 15 років для будівництва житлово-офісного

комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального та
торговельного призначення, з підземним та наземним паркінгами у
пров. Делегатському, 6а у Шевченківському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М., Найдьонов О.В.,
Семененко О.А., Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
27. СЛУХАЛИ: Пропозицію директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) О.Г. Поліщука щодо розгляду проекту
рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки державному підприємству
«Розвиток» для обслуговування адміністративної будівлі на
вул. Ярославів Вал, 18 (літ А) у Шевченківському районі
м. Києва» (ПР-7938 від 17.08.2015, кадастрова справа Д-7101) матерали додаються.
(проект рішення з поясювальною запискою до нього - на 4-х арк.)

Земельна ділянка площею 0,0636 га.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Поліщук О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки державному підприємству
«Розвиток» для обслуговування адміністративної будівлі на вул. Ярославів
Вал, 18 (літ А) у Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М., Найдьонов О.В.,
Семененко О.А.уХарченко О.В.9Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
28. СЛУХАЛИ: Пропозицію директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) О.Г. Поліщука щодо розгляду
проекту рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРИНА І К»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування закладу
громадського харчування з літнім майданчиком на
просп. Броварському, 5-ж у Дніпровському районі м. Києва»
(ПР-7948 від 18.09.2015, кадастрова справа А-21894) матеріали додаються.
(проект рішення (ПР-7948 від 18.09.2015) та пояснювальна записка до нього
на 1-му арк.)

Земельна ділянка площею 0,0906 га - в оренду на 15 років.

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення ««Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРИНА І К» земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування закладу громадського харчування з
літнім майданчиком на просп. Броварському, 5-ж у Дніпровському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М., Найдьонов О.В.,
Семененко О.А., Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
29. СЛУХАЛИ: Пропозицію директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) О.Г. Поліщука стосовно питання
надання дозволу на розроблення документації із землеустрою
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«Міське
підприємство по реконструкції та будівництву № З»,
приватному
акціонерному
товариству
«Комплекс-П»,
товариству з обмеженою відповідальністю «Вече-1»
щодо відведення земельної ділянки площею 0,04 га в оренду
на 15 років для обслуговування адміністративно-побутового
корпусу
виробничої
бази
підприємств
на
вул. Костянтинівській, 70, літера «А» у Подільському районі
м. Києва (справа-клопотання К-25438) - матеріали
додаються.
(проект висновку постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування та дозволу на розроблення документації із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки вул. Костянтинівській, 70, літера «А»
у Подільському районі м. Києва до цієї справи-клопотання - на 1-му арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Поліщук О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу товариству з обмеженою
відповідальністю «Міське підприємство по реконструкції та будівництву
№ 3», приватному акціонерному товариству «Комплекс-П», товариству з
обмеженою відповідальністю «Вече-1» на розроблення документації із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,04 га в оренду на
15 років для обслуговування адміністративно-побутового корпусу
виробничої бази підприємств на вул. Костянтинівській, 70, літера «А» у
Подільському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М., Найдьонов О.В.,
Семененко О.А.у Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.

30. СЛУХАЛИ: Пропозиція директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) О.Г. Поліщука стосовно питання
надання дозволу на розроблення документації із землеустрою
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«Міське
підприємство по реконструкції та будівництву № 3» щодо
відведення земельної ділянки площею 0,11 га в оренду на 15
років для обслуговування виробничої бази ТОВ «МПРБ-3»
на вул. Костянтинівській, 70, літера «В» у Подільському
районі м. Києва (справа-клопотання К-25440) - матеріали
додаються.
(проект висновку постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування та дозволу на розроблення документації із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Костянтинівській, 70, літера
«В» у Подільському районі м. Києва до цієї справи-клопотання - на 1-му арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Поліщук О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу товариству з обмеженою
відповідальністю «Міське підприємство по реконструкції та будівництву
№ 3» на розроблення документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,11 га в оренду на 15 років для обслуговування
виробничої бази ТОВ «МПРБ-3» на вул. Костянтинівській, 70, літера «В» у
Подільському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М., Найдьонов О.В.,
Семененко О.А., Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
31. СЛУХАЛИ: Пропозицію директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) О.Г. Поліщука щодо надання дозволу
на розроблення документації із землеустрою товариству з
обмеженою відповідальністю приватному акціонерному
товариству «Комплекс-П» щодо відведення земельної ділянки
площею 0,02 га в оренду на 5 років на вул. Костянтинівській,
70, буд. 70, літера «Е, Ж» у Подільському районі м. Києва
(справа-клопотання К-25441) - матеріали додаються.
(проект висновку постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування та дозволу на розроблення документації із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Костянтинівській, 70 буд. 70
літера «Е, Ж» у Подільському районі м. Києва до цієї справи-клопотання - на 1-му арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Поліщук О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати надання дозволу товариству з обмеженою
відповідальністю приватному акціонерному товариству «Комплекс-П» на

розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,02 га в оренду на 5 років на вул. Костянтинівській, 70, буд. 70,
літера «Е, Ж» у Подільському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М., Найдьонов О.В.,
Семененко О.А., Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.
32. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київської міської ради О. О. Єскіної
щодо повторного 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.
-

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 08.09.2015 15.09.2015 зазначене питання було внесене з голосу за пропозицією
депутата В.М. Дворнікова та під час розгляду прийнято рішення
направити проект рішення на розгляд постійно діючої робочої групи
щодо вивчення стану підготовки Генерального плану міста Києва до
2025 року.
(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 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В., Єскіна О.О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
Анастасії Ярославни земельній ділянці по вул. Тропініна, 3/5 у
Шевченківському районі м. Києва» за умови заміни у пункті 1 проекту
рішення слів «Розірвати договір оренди земельної ділянки, прийнятий»
словами «Припинити право постійного користування, надане».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» - немає, «утрималось» -немає.

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

Пропозицію директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) О.Г. Поліщука щодо розгляду
проекту рішення «Про надання Управлінню освіти та
інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування будівель закладів освіти на вул. Шовковичній,
25 у Печерському районі м. Києва» (ПР-7946 від 18.09.2015,

кадастрова справа Д-7125) - матеріали додаються.
(проект рішення ПР-7946 від 18.09.2015 з пояснювальною запискою та додатками до
нього - на 2-х арк.)

Земельна ділянка площею 0,7965 га - постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання Управлінню освіти
та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель
закладів освіти на вул. Шовковичній, 25 у Печерському районі м. Києва»
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М .у Найдьонов О .В .,
Семененко О .А .у Харченко О .В.у Янченко Г .І . участі в голосуванні
не брали.
34. СЛУХАЛИ:

Пропозиція депутата Київської міської ради, голови постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування В.В. Прокопіва стосовно
питання надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою
громадянину
Мертвяченку
Миколі
Олександровичу щодо відведення земельної ділянки площею
0,09 га у власність для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Леніна, 2е у Солом’янському районі м. Києва (справаклопотання К-22701) - матеріали додаються.
(проект висновку постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування та дозволу на розроблення документації із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Леніна, 2е у Соломянському
районі м. Києва до цієї справи-клопотання - на 1-му арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд кадастрової справи-клопотання К-22701.
2. Створити робочу групу у складі депутатів Найдьонова О.В.,
Левади С.Я.9 Меліхової Т.І. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Найдьонова О.В.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І .М ., Найдьонов О .В .,
Семененко О .А .у Харченко О .В .у Янченко Г .І . участі в голосуванні
не брали.
35. СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Київської міської ради С.Ю. Палія щодо
розгляду проекту рішення Київської міської ради «Про

затвердження детального плану території в межах вулиць Сімї
Хохлових, Мельникова, Якіра, Дегтярівської, Оранжерейної
та межі Лук’янівського кладовища у Шевченківському районі
м. Києва»
(проект рішення з додатком до нього - на 1-му арк.)

ВИСТУПИЛИ: Прокопів В.В.
УХВАЛИЛИ: Взяти до відома інформацію щодо проекту детального плану
території в межах вулиць Сімї Хохлових, Мельникова, Якіра, Дегтярівської,
Оранжерейної та межі Лукянівського кладовища у Шевченківському районі
м.Києва до проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження
детального плану території в межах вулиць Сімї Хохлових, Мельникова,
Якіра, Дегтярівської, Оранжерейної та межі Лукянівського кладовища у
Шевченківському районі м.Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І.М., Найдьонов О.В.,
Семеиенко О.А., Харченко О.В., Янченко Г.І. участі в голосуванні
не брали.

Голова комісії

В. Прокопів

Секретар комісії

Д. Гордон

