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Протокол № 15
засідання постійної комісії Київради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики Київської міської ради
VІI скликання
м. Київ

23.12.2014

ПРИСУТНІ ДЕПУТАТИ:
Карпенко А.Я.
- голова комісії
Овраменко О.В.
- секретар комісії
Колодій Б.В.
- член постійної комісії
Лимар Ю.В.
- член постійної комісії
Окопний О.Ю.
- член постійної комісії
Муха В.В.
- член постійної комісії
ВІДСУТНІ:
Кузик П.М.
ПРИСУТНІ:
Черниш С.С.
Антонюк В.М.

- член постійної комісії
- головний спеціаліст управління забезпечення
діяльності постійних комісії Київради
- заступник начальника відділу забезпечення
діяльності постійних комісії Київради

ЗАПРОШЕНІ:
1. Жуков В.
2. Зимній О.
3. Заполіч С.
4. Коворотний В.
5. Кулаковський Ю.

- начальник відділу землекористування ПАТ “СІЛЬПО
РІТЕЙЛ”
- підприємець
- підприємець
- заступник начальника відділу організації служби
управління громадської безпеки ГУ МВС України у
м.Києві
- заступник начальника Департаменту земельних

6. Росляков В.
7. Ганноха Б.
8. Бродський О.
9. Мандрик В.
10. Білоцерковець Д.

ресурсів
- депутат Київради
- депутат Київради
- депутат Київради
- депутат Київради
- директор Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища

СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії А.Карпенка, який
запропонував затвердити порядок денний засідання постійної комісії Київради
з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики з доповненням до
питання 9. Різне наступних питань:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розгляд проекту рішення Київради “Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 27.05.2010 №815/4253 “Про заборону використання
сміттєзбірників не за цільовим призначенням”. Доповідач: Росляков В.В.
2. Про розгляд проекту рішення Київради “Про благоустрій міста у зимовий
період”. Доповідач: Білоцерковець Д.О.
3. Про розгляд проекту рішення Київради "Про врегулювання питань
продажу земельних ділянок комунальної власності в місті Києві”.
Доповідач: Кулаковський Ю.П..
4. Про розгляд справи-клопотання К-22287 проект рішення ”Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки ПАТ “СІЛЬПО РІТЕЙЛ” на бульв. Кольцова,14м (літера А) у
Святошинському районі м. Києва для обслуговування та есплуатації
торговельного центру”. Доповідач: Кулаковський Ю.П.
5. Про розгляд справи-клопотання К-22286 проект рішення ”Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки ПАТ “СІЛЬПО РІТЕЙЛ” на просп. Леся Курбаса,15а (літера А) у
Святошинському районі
м. Києва для обслуговування та есплуатації
магазину”. Доповідач: Кулаковський Ю.П.
6. Про розгляд справи-клопотання К-22312 проект рішення ”Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки ПАТ “СІЛЬПО РІТЕЙЛ” на просп. Оболонському, 36-б (літера А,В) в
Оболонському районі м. Києва для обслуговування нежилих будівель-магазину
та складу”. Доповідач: Кулаковський Ю.П.
7. Про розгляд кадастрової справи А-19837 проект рішення Київради “ Про
поновлення приватному підприємству “РАЙДУГА” договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування павільйону комплексу харчування з
літнім майданчиком та автостоянкою на вул. Андрія Малишко, 4-а у
Дніпровському районі м. Києва”. Доповідач: Кулаковський Ю.П.
8. Звіт начальника ГУМВС України в м. Києві про виконання депутатського
звернення щодо скарг мешканців на бездіяльність працівників міліції відносно
стихійної торгівлі та незаконного розміщення МАФ.

Доповідач: Терещук О.Д.; Ганноха Б.І.
9. Різне :
1). Проект рішення Київради “Про порушення перед Головою Верховної Ради
України клопотання про нагородження Почесною грамотою Верховної ради
України Перегудова Олександра Миколайовича — голови правління —
генерального директора публічного акціонерного товариства завод “Маяк”
2). Про звернення представників громадських об'єднань та організацій
підприємців м. Києва щодо відсторонення від виконання повноважень
заступника директора Департаменту — начальника служби містобудівного
кадастру Андрія Вавриша.
3). Про звернення ПрАТ “Схід -2” щодо припинення неправомірних дій, які
вчинюються депутатом Київради Левадою С.Я.
4) Про інформацію голови постійної комісії Київради з питань місцевого
самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків О.Бродського щодо
надання кандидатури від постійної комісії Київради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики до складу робочої групи Київської
міської ради з напрацювання механізму щодо змін в системі державного
управління та місцевого самоврядування в місті Києві.
5) Про звернення людей, які торгують на ярмарку на Троєщині і на Лісному
щодо зборів поборів за місце для торгівлі.
ГОЛОСУВАЛИ: За —одноголосно, проти — немає, утримались — немає
СЛУХАЛИ: інформацію депутата Київради В.Рослякова щодо проекту рішення
Київради “Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 27.05.2010
№815/4253 “Про заборону використання сміттєзбірників не за цільовим
призначенням”.
Доповідач наголосив, що до нього звернулися підприємці міста Києва з
приводу зняття заборони про надання сміттєзбірників у користування суб’єктам
господарювання для здійснення побутового обслуговування населення, торгівлі
продовольчими та непродовольчими товарами. Постійна комісія Київради з
питань власності підтримала цей проект рішення за умови заборони продажу
товарів підакцизної групи, слабоалкогольних напоїв та пива.
ВИСТУПИЛИ:
О.Овраменко – наголосила, що вона підтримає цей проект рішення, за умови
надання цих приміщень суб’єктам господарювання в довгострокову оренду з
подальшою приватизацією.

В.Мандрик – підтримує, без права продавати товари підакцизної групи,
слабоалкогольних напоїв та пива.
А.Карпенко, Ю.Лимар – підтримують пропозицію О.Овраменко та
запропонували надавати перевагу, тим власникам МАФів, які відповідно до
Комплексної Схеми зносяться або переносяться в інше місце.
В.Муха, О.Окопний – наголосили, що вони підтримують цей проект рішення ,
але без права приватизації
УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати проект рішення Київради “Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 27.05.2010 №815/4253 “Про заборону використання
сміттєзбірників не за цільовим призначенням” з урахуванням пропозицій
членів комісії, а саме:
Дозволити надавати нежитлові будівлі, в тому числі окремо стоячі, що
побудовані для збору та сортування побутових відходів, які не
використовуються балансоутримувачами таких об’єктів за цільовим
призначенням, в довгострокову оренду з подальшою приватизацією на
загальних підставах, без обмежень комерційної діяльності після проведення
громадських слухань.
ГОЛОСУВАЛИ: За —4 члени комісії,
проти — немає
утримались — 2 члени комісії
По питанню 2.
СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії А. Карпенка щодо проекту
рішення Київради “Про благоустрій міста у зимовий період”.
Голова постійної комісії наголосив, що цей проект рішення є регуляторним
актом, був підготовлений з порушенням вимог статей 4, 7, 8,9 Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності».
В обговоренні взяли участь А.Карпенко, О.Овраменко, Ю.Лимар,
В.Мандрик, В.Муха, О.Окопний, Б.Колодій, які запропонували повернути цей
проект рішення на доопрацювання.
УХВАЛИЛИ:
1. Повернути проект рішення Київради “Про благоустрій міста у зимовий
період” розробнику проекту рішення на доопрацювання.
2. Підготувати експертний висновок про невідповідність проекту регуляторного

акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» .
ГОЛОСУВАЛИ: За —одноголосно, проти — немає, утримались — немає
По питанню 3.
СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії А. Карпенка щодо проекту
рішення Київради "Про врегулювання питань продажу земельних ділянок
комунальної власності в місті Києві”.
Голова постійної комісії наголосив, що цей проект рішення є регуляторним
актом, був підготовлений з порушенням вимог статей 7, 8,9 Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності».
В обговоренні взяли участь А.Карпенко, О.Овраменко, Ю.Лимар,
В.Муха, О.Окопний, Б.Колодій, В.Мандрик, які запропонували повернути
цей проект рішення на доопрацювання.
УХВАЛИЛИ:
1.Повернути проект рішення Київради "Про врегулювання питань продажу
земельних ділянок комунальної власності в місті Києві” розробнику проекту
рішення на доопрацювання.
2. Підготувати експертний висновок про невідповідність проекту регуляторного
акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» .
ГОЛОСУВАЛИ: За —одноголосно, проти — немає, утримались — немає
По питанню 4.
СЛУХАЛИ: інформацію заступника директора Департаменту земельних
ресурсів Кулаковського Ю.П. щодо розгляду справи-клопотання К-22287
проект рішення ”Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки ПАТ “СІЛЬПО РІТЕЙЛ” на бульв.
Кольцова,14м (літера А) у Святошинському районі м. Києва для обслуговування
та есплуатації торговельного центру”.
В обговоренні взяли участь А.Карпенко, О.Овраменко, Ю.Лимар,
В.Муха, О.Окопний, Б.Колодій, В.Мандрик

УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати проект рішення ”Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПАТ “СІЛЬПО РІТЕЙЛ” на
бульв. Кольцова,14м (літера А) у Святошинському районі м. Києва для
обслуговування та есплуатації торговельного центру” К-22287.
ГОЛОСУВАЛИ: За —одноголосно, проти — немає, утримались — немає
По питанню 5.
СЛУХАЛИ: інформацію заступника директора Департаменту земельних
ресурсів Кулаковського Ю.П. щодо розгляду справи-клопотання К-22286
проект рішення ”Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки ПАТ “СІЛЬПО РІТЕЙЛ” на просп. Леся
Курбаса,15а (літера А) у Святошинському районі м. Києва для обслуговування
та есплуатації магазину”.
В обговоренні взяли участь А.Карпенко, О.Овраменко, Ю.Лимар,
В.Муха, О.Окопний, Б.Колодій, В.Мандрик
УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати проект рішення ”Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПАТ “СІЛЬПО РІТЕЙЛ” на
просп. Леся Курбаса,15а (літера А) у Святошинському районі м. Києва для
обслуговування та есплуатації магазину” К-22286.
ГОЛОСУВАЛИ: За —одноголосно, проти — немає, утримались — немає
По питанню 6.
СЛУХАЛИ: інформацію заступника директора Департаменту земельних
ресурсів Кулаковського Ю.П. щодо розгляду справи-клопотання К-22312
проект рішення ”Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки ПАТ “СІЛЬПО РІТЕЙЛ” на просп.
Оболонському, 36-б (літера А,В) в Оболонському районі м. Києва для
обслуговування нежилих будівель-магазину та складу”.
В обговоренні взяли участь А.Карпенко, О.Овраменко, Ю.Лимар,
В.Муха, О.Окопний, Б.Колодій, В.Мандрик
УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати проект рішення ”Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПАТ “СІЛЬПО РІТЕЙЛ” на
просп. Оболонському, 36-б (літера А,В) в Оболонському районі м. Києва для
обслуговування нежилих будівель-магазину та складу” К-22312.

ГОЛОСУВАЛИ: За —одноголосно, проти — немає, утримались — немає
По питанню 7.
СЛУХАЛИ: інформацію заступника директора Департаменту земельних
ресурсів Кулаковського Ю.П. щодо розгляду кадастрової справи А-19837
проект рішення Київради “ Про поновлення приватному підприємству
“РАЙДУГА” договору оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування павільйону комплексу харчування з літнім майданчиком та
автостоянкою на вул. Андрія Малишко, 4-а у Дніпровському районі м. Києва”.
В обговоренні взяли участь А.Карпенко, О.Овраменко, Ю.Лимар,
В.Муха, О.Окопний, Б.Колодій, В.Мандрик. Депутати запропонували
звернутися до постійної комісії Київради з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку переглянути та зменшити коефіцієнт по нарахуванню
орендної плати для закладів громадського харчування в розмірі до 4%.
УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати проект рішення Київради “Про поновлення приватному
підприємству “РАЙДУГА” договору оренди земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування павільйону комплексу харчування з літнім майданчиком та
автостоянкою на вул. Андрія Малишко, 4-а у Дніпровському районі м. Києва”
А-19837.
2. Підготувати звернення до постійної комісії Київради з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку щодо встановлення коефіцієнта по
нарахуванню орендної плати для закладів громадського харчування в розмірі
4%.
ГОЛОСУВАЛИ: За —одноголосно, проти — немає, утримались — немає
По питанню 8.
СЛУХАЛИ: інформацію заступника начальника відділу організації служби
управління безпеки ГУ МВС України в м. Києві Коворотного В.А. про
виконання депутатського звернення щодо скарг мешканців на бездіяльність
працівників міліції відносно стихійної торгівлі та незаконного розміщення
МАФ.
В обговоренні взяли участь А.Карпенко, О.Овраменко, Ю.Лимар, В.Муха,
О.Окопний, Б.Колодій, В.Мандрик, Б.Ганноха
В результаті обговорення депутати запропонували створити робочу групу
(із залученням депутатів Київської міської ради та представників громадськості)
в сприянні правоохоронним органам по врегулюванню порушених питань, а

також, враховуючи інформацію, що правоохоронні органи не мають постійних
місць для зберігання конфіскованої продукції та можливості залучення
представників громадськості при оформленні протоколів надати в постійну
комісію Київради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, в
тижневий термін, пропозиції щодо матеріального забезпечення (складські
приміщення, холодильні установки) та щодо співпраці створенної робочої
групи.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Рішення постійної комісії довести до відома начальника ГУ МВС України в
м. Києві генерал-майора Терещука О.Д.
ГОЛОСУВАЛИ: За —одноголосно, проти — немає, утримались — немає
По питанню 9. Різне
СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії Київради з питань місцевого
самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків О.Бродського щодо
надання кандидатури від постійної комісії Київради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики до складу робочої групи Київської
міської ради з напрацювання механізму щодо змін в системі державного
управління та місцевого самоврядування в місті Києві.
В обговоренні взяли участь А.Карпенко, О.Овраменко, Ю.Лимар, В.Муха,
О.Окопний, Б.Колодій, які запропонували кандидатуру Мухи В.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати кандидатуру Мухи Вікторії В’ячеславівни до складу робочої
групи Київської міської ради з напрацювання механізму щодо змін в системі
державного управління та місцевого самоврядування в місті Києві.
ГОЛОСУВАЛИ: За —одноголосно, проти — немає, утримались — немає
СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії А.Карпенка щодо проекту
рішення Київради “Про порушення перед Головою Верховної Ради України
клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради України Перегудова
Олександра Миколайовича”.
УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати проект рішення Київради “Про порушення перед Головою
Верховної Ради України клопотання про нагородження Грамотою Верховної
Ради України Перегудова Олександра Миколайовича”.

ГОЛОСУВАЛИ: За —одноголосно, проти — немає, утримались — немає
СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії А.Карпенка щодо звернення
представників громадських об'єднань та організацій підприємців м. Києва щодо
відсторонення від виконання повноважень заступника директора Департаменту
— начальника служби містобудівного кадастру Андрія Вавриша.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома
ГОЛОСУВАЛИ: За —одноголосно, проти — немає, утримались — немає
СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії А.Карпенка gро звернення
ПрАТ “Схід -2” щодо припинення неправомірних дій, які вчинюються
депутатом Київради Левадою С.Я.
В обговоренні взяли участь А.Карпенко, О.Овраменко, Ю.Лимар, В.Муха,
О.Окопний, Б.Колодій, які запропонували створити робочу групу у складі
О.Овраменко, П.Кузика, В.Мандрик для вивчення ситуації порушеної
заявником.
УХВАЛИЛИ:
1. Створити робочу групу у складі Овраменко Олени Вікторівни, Кузика Петра
Миколайовича, Мандрик Валентини Львівни для вивчення ситуації порушеної
заявником.

2. Звернутися до заступника міського голови-секретаря Київради О.Резнікова з
проханням не включати до порядку денного пленарного засідання Київради
проект рішення Київради “Про розірвання договору оренди земельної ділянки
від 23 березня 2007 року №63-6-00409, укладеного між Київською міською
радою та ПрАТ “Схід-2” для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями, офісами та
підземним паркінгом на вул. Сормовській, 3 у Дарницькому районі м.Києва” до
прийняття відповідних висновків створеної робочої групи,.
ГОЛОСУВАЛИ: За —одноголосно, проти — немає, утримались — немає

СЛУХАЛИ: інформацію голови постійної комісії Київради А.Карпенка про
звернення людей, які торгують на ярмарку на Троєщині і на Лісному щодо
зборів поборів за місце для торгівлі.

УХВАЛИЛИ:
1. Звернутися до ГУ МВС України у м. Києві здійснити перевірку щодо фактів
наведених в зверненні та вжиття відповідних заходів в межах компетенції.
ГОЛОСУВАЛИ: За —одноголосно, проти — немає, утримались — немає

Голова постійної комісії

А.Карпенко

Секретар постійної комісії

О.Овраменко

