КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII СКЛИКАННЯ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ МІСТОБУДУВАННЯ,
АРХІТЕКТУРИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, к. 1007

тел./факс (044) 202-73-09

Протокол № 4
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування

від 16.02.2016
Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ,
вул. Хрещатик, 36, кабінет 1017,10-й поверх, 13:00;
Присутні на засіданні:
Міщенко О.Г.
Марченко Р.В.

- голова постійної комісії, головуючий;

Турець В.В.
Харченко О.В.

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

Картавий І.Л.

- секретар постійної комісії;

Балицька О.С.,
Баленко І.М.,
Банас Д.М.,
Бродський В.Я.,
Зубко Ю.Г.,
Кримчак С.О.,
Меліхова Т.І.,
Назаренко В.Е.,
Негрич М.М.

- члени постійної комісії:

Кісільов І.П.

Непоп В.І.
Петровець О.Ф.,
Римаренко С.Г.,
Росляков В.В.,
Старовойт В.М.,
Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю.
Всього присутні 22 депутати Київської міської ради, члени постійної комісії.
Відсутні депутати: Михайленко В. О.
Запрошені та присутні:
Прокопів В.В.
- заступник міського голови - секретар Київської міської
ради;
Левін В.І.
- депутати Київської міської ради;
Костенко Л.В.
Муха В.В.
Кутняк С.В.
Цвях О.М.

начальник Головного управління Держгеокадастру;

Полішук О.Г.

директор Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації);
в.о. директора Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);
заступник начальника Служби містобудівного кадастру
Департаменту
містобудування
та
архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);

Бондар Г.В.

Марченко В.П.

Попов В.С.
Разінкіна М.В.

Гладуняк Р.М.
Шевченко О.В.
Агеєва В.В.
Дюжев С.О.
Руденко С.К.
Лобода В.В.
Бондар О.В.
Спєваков В.В.

заступник керівника апарату Печерської районної в
м. Києві державної адміністрації;
представник Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації);
представник комунального об’єднання «Київзеленбуд»
представник ГО «Київська міська спілка ветеранів
АТО»;
представники громадськості;

Копелець В.В.
Антонюк О.
Левченко Л.
Міняйло Н.
Кіченок А.Б.
Вітренко А.Б.
Петелицький М.М.
Монахов Ю.С.
Суліма О.А.
Мороз А.
Навроцька О.О.
Єрмоленко Н.
Роїк 0 .0 .
Грищенко С.М.
Яворський М.М.
Неверовська Н.В.
Каплонов Б.С.
Струк Д.М.
Шпитальний С.В.
Пустовіт О.М.
Філіпов В.В.

по питанню порядку денного 2
по питанню порядку денного 4

по питанню порядку денного 13.2
по справі-клопотанню К-24207
по кадастровій справі А-21896
по кадастровій справі П-9277
по кадастровій справі А-20269
по справі-клопотанню К-26238
по справі-клопотанню К-21259

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

16.02.2016
1. Розгляд проекту рішення «Про звернення Київської міської ради до
Верховної Ради України стосовно внесення змін до Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності» щодо пайової участі при житловому
будівництві» за поданням депутата Київської міської ради, заступника
міського голови - секретаря Київської міської ради В.В. Прокопіва матеріали додаються.
2. Розгляд петиції №713 (вх. №08/КО-1134(п) від 09.02.2016) щодо
ландшафтного природного парку замість забудови південних Осокорків
( і автор громадянин Петелицький М. М.) - матеріали додаються.
3. Повторний розгляд звернення громадянки Вітренко Л. М. стосовно
незаконного будівництва на вул. Ризькій, 19-а у Шевченківському районі
м. Києва ТОВ «ЕСКО-ТРАНС-КІ» за дорученням Київського міського голови
Кличка В. В. з урахуванням протоколу №4 доручень, напрацьованих під час
З

апаратної наради у Київського міського голови 25.01.2016 (вх. №2314 від
27.01.2016) - матеріали додаються.
4. Розгляд звернення депутата Київської міської ради В. Левіна від 08.02.2016
№08/279/8/036-43 (вх. №08/КО-1188 від 09.02.2016) стосовно забудови на
території парку «ЮНІСТЬ» на ділянці за адресою: вул. Картвелішвілі, 6 у
Святошинському районі м. Києва - матеріали додаються.
5. Розгляд звернення представників громади будинку №2 в Святошинському
провулку м. Києва стосовно скасування рішення Київської міської ради від
10.12.2014 №579/579 щодо передачі ПАТ «Холдингова компанія
«Київміськбуд» земельної ділянки на вул. Святошинській у Святошинському
районі м. Києва (вх. №08/КО-1183 від 09.02.2015), а також скасування
договору оренди землі - матеріали додаються.
6. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці на
розі вулиці М. Донця та проспекту Відрадного в Солом’янському районі міста
Києва» за поданням депутата Київської міської ради М. Шкура матеріали додаються.
7. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці на
вул. Героїв Дніпра, 35 в Оболонському районі м. Києва» за поданням
депутата Київської міської ради Костенко Л. - матеріали додаються.
8. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються.
8.1. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни):
К-25924
К-25812
К-26238
К-21259
К-26018
К-24530
К-25526
К-24210
К-24755
К-24209
К-22701
8.2. Розгляд справ-клопотань {надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - юридичні особи):
К-25744
К-26069
8.3. Розгляд справ-клопотань (відмова у наданні дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок)
К-24340
9. Повторний розгляд справ-клопотань - матеріали додаються.
9.1. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок):
К-25776
К-24207
К-24421
10. Розгляд кадастрових справ —матеріали додаються.
10.1. Розгляд кадастрових справ (надання / передача):
Д-7280
А-21682
А-5232
А-21865
Д-7088

Д-5309

10.2. Розгляд кадастрових справ (приватизація):
П-9296
П-8839
П-9369
П-9309
П-9122
П-9069

П-9238

10.3. Розгляд кадастрових справ (громадяни):
А-21891
А-21433
А-17127
А-9525
А-12436
А-15923
А-10356

П-9254

Д-6593

А-21607

10.4. Розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішень та у додаток до
рішень Київської міської ради):
А-21858
А-20666
10.5. Розгляд кадастрових справ (затвердження проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок):
Д-5553
Д-5744
Д-2299
А-19239
Д-5090
Д-5762
Д-7092
10.6. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди):
А-20688
А-21687
А-21752
А-21234
А-21651
10.7. Розгляд кадастрових справ (поділ):
А-21118
10.8. Розгляд кадастрових справ (зміна виду використання земельних
ділянок):
А-21896
10.9. Розгляд кадастрових справ (продаж):
Є-1300
11. Повторний розгляд кадастрових справ - матеріали додаються.
11.1. Повторний розгляд кадастрових справ (надання/передача):
Д-7211
11.2. Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни):
А-6354
А-4437
11.3. Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація):
П-2692
П-9277
11.4. Повторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди та
внесення змін до них):
А-20269
А-12521

11.5.Повторний розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішень
Київської міськоїради):
Є -1295

12. Розгляд правових висновків управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради - матеріали додаються.
12.1.
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 14.01.2016 №08/230-68 до проекту
рішення «Про приватизацію земельної ділянки громадянам Ліхнову Павлу
Микитовичу, Ліхновій Марії Миколаївні, Ліхнову Валерію Павловичу,
Процківу Віталію Миколайовичу, Процків Ярославі Віталіївні та Процків
Софії Віталіївні для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Робітничій, 2-а у Святошинському
районі м. Києва» (ПР-8087 від 07.12.2015, справа П-9304)
матеріали додаються.
12.2.
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 04.02.2016 №08/230-206 до проекту
рішення «Про передачу земельної ділянки Гочіяєву Юсуфу Борисбійовичу
для
експлуатації та
обслуговування
виробничої будівлі на
вул. Синьоозерна, 6 у Святошинському районі м. Києва» (ПР-8222 від
15.12.2015, справа Д-7102) - матеріали додаються.
12.3.
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 04.02.2016 №08/230-210 до проекту
рішення «Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
«ІНТЕРНЕШЕНЕЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЦЕНТР» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування адміністративного будинку і нежилих
приміщень (підвалу) на вул. Великій Васильківській, 15/2 у Печерському
районі м. Києва» (ПР-8183 від 11.12.2015, справа А-21833) матеріали додаються.
12.4.
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 04.02.2016 №08/230-211 до проекту
рішення «Про приватизацію земельної ділянки громадянам Савченко Марії
Михайлівні та Пиндик Людмилі Михайлівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Залежній, 11 у Голосіївському районі м. Києва» (ПР-8192 від
14.12.2015, справа П-4713) - матеріали додаються.
12.5.
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 04.02.2016 №08/230-209 до проекту
рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ
ЗАКЛАДУ
«МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ
ЦЕНТР
ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА М. КИЄВА» для експлуатації та

обслуговування будівель і споруд навчального закладу на вул. Сім’ї
Сосніних, 13,15 у Святошинському районі м. Києва» (ПР-8241 від
15.12.2015, справа А-13328) - матеріали додаються.
12.6.
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 04.02.2016 №08/230-207 до проекту
рішення
«Про
поновлення
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»
договору оренди земельної ділянки для влаштування, експлуатації та
обслуговування автостоянки на вул. Академіка Туполєва, 19 у
Святошинському районі м. Києва та внесення змін до нього» (ПР-8234 від
15.12.2015, справа А-21596) - матеріали додаються.
12.7.
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 04.02.2016 №08/230-208 до проекту
рішення «Про розірвання договору оренди земельної ділянки від
09.12.2003 №85-6-00083 укладеного між Київською міською радою та
товариством з обмеженою відповідальністю «СПАРК» для будівництва,
обслуговування та експлуатації житлово-офісного будинку на
вул. Костянтинівській, 33 у Подільському районі м. Києва та надання
дозволу на опрацювання можливості її продажу або продажу права її
оренди на земельних торгах» (ПР-8169 від 11.12.2015, справа А-21474) матеріали додаються.
12.8.
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 08.02.2016 №08/230-223 до проекту
рішення «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки, що підлягає продажу» (ПР-8188 від 11.12.2015, справа
Є-1229) - матеріали додаються.
12.9.
Повторний розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 13.01.2016 №08/230-50
до проекту рішення «Про передачу громадянці Сенченко Наталії
Ернестівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Передовій, 2/2 у Голосіївському районі м. Києва» (ПР-8239 від
15.12.2015, справа А-17480) - матеріали додаються.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 26.01.2016
прийнято рішення повернути матеріали до ДЗР на доопрацювання згідно з
правовим висновком.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 04.02.2016 №057021-2006.

13. Різне (розгляд листів, розгляд та затвердження протоколів засідань робочих
груп) - матеріали додаються.
13.1.
Повторний розгляд звернення депутата Київської міської ради
Сулиги Ю.А. від 04.02.2016 №08/279-140-332 - матеріали додаються.
З урахуванням листа Української Православної Церкви Київського
Патріархату релігійної громади парафії Почаївської ікони Божої Матері
у Голосіївськомурайонім. Києва від 04.02.2016 №9.
З урахуванням звернення народного депутата України О. Супруненка
від 04.02.2016№С-414/541 (вх. №08/1980 від 05.02.2016).
З урахуванням листа Центрального територіального управління
капітального будівництва Міністерства оборони України від 08.02.2016
№1/23 (вх. №08/2040 від 08.02.2016).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 09.02.2016 було
прийнято рішення перенести розгляд цього питання.
13.2.
Розгляд звернення депутата Київської міської ради С. Кутняка від
01.02.2016 №08/279/08/140/366 (вх. №08/1643 від 02.02.2016) стосовно
питання щодо надання у власність ОК ЖБК «Нагірна 18/16» земельної
ділянки для закінчення будівництва житлового будинку на вул. Нагірній,
18/16 у Шевченківському районі м. Києва - матеріали додаються.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА РОЗГЛЯД ДОДАТКОВО
14. Пропозиція депутата Київської міської ради Р.В. Марченка щодо розгляду
проекту рішення «Про скасування рішення Київської міської ради від
24.09.2015 №6/1909 «Про розірвання договору оренди земельної ділянки
площею 0,9289 га на вул. Глибочицькій, 5 у Шевченківському районі
м. Києва, укладеного між Київською міською радою та Релігійним
Управлінням Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів в Україні №91-600490 від 26.09.2005» та внесення змін до договору оренди земельної
ділянки».
15. Пропозиція депутата Київської міської ради, голови постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування О.Г. Міщенка скликати робочу нараду.
16. Пропозиція депутата Київської міської ради С.В. Кутняка щодо розгляду
проекту рішення «Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею
0,1954 га по вул. Ризькій, 19-а у Шевченківському районі м. Києва,
укладеного між Київською міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю «ЕСКО-ТРАНС-КІ» №91-6-00828 від 28.11.2008 року» за

поданням депутатів Київської міської ради С.В. Кутняка та В.Е. Назаренка
та пропозиція розглянути цей проект рішення з питанням 3 порядку денного, а
саме: звернення громадянки Вітренко Л. М. стосовно незаконного
будівництва на вул. Ризькій, 19-а у Шевченківському районі м. Києва ТОВ
«ЕКСПО-ТРАНС-КІ» за дорученням Київського міського голови Кличка В. В.
з урахуванням протоколу №4 доручень, напрацьованих під час апаратної
наради у Київського міського голови 25.01.2016 (вх. №2314 від 27.01.2016).
17. Пропозиція депутата Київської міської ради, голови постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування О.Г. Міщенка щодо ознайомлення депутатів Київської
міської ради, членів постійної комісії з проектом рішення «Про затвердження
порядку набуття прав на землю із земель комунальної власності у місті
Києві».

1. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про звернення Київської міської
ради до Верховної Ради України стосовно внесення змін до
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
щодо пайової участі при житловому будівництві» за поданням
депутата Київської міської ради, заступника міського голови секретаря Київської міської ради В.В. Прокопіва
матеріали додаються.
(доручення Київського міського голови Кличка В.В. від 11.02.2016
№ 08/231-770/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою до нього на 10 арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Прокопів В.В., Петровець О.Ф., Турець В.В.,
Харченко О.В., Балицька О.С., Непоп В.І., Негрич М.М.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про звернення Київської міської
ради до Верховної Ради України стосовно внесення змін до Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності» щодо пайової участі при
житловому будівництві».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Балицька О.С.).

Депутати Київської міської ради Банас Д.М., Шарій
Баленко І.М., Кісільов І.П. участі в голосуванні не брали.

2. СЛУХАЛИ:

В.В.,

Розгляд петиції №713 (ех. №08/КО-1134(п) від 09.02.2016)
щодо щодо ландшафтного природного парку замість забудови
південних Осокорків {автор громадянин Петелицький М. М.) матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 09.02.2016 № 08/КО-1134(п), петиція від 09.02.2016 №08/КО-

1134(п) - на 2-х арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Харченко О.В., Кримчак С.О., Меліхова Т.І.,
Марченко Р.В., Петелицький М.М.
УХВАЛИЛИ: І.Відкласти розгляд петиції №713 (ех. №08/КО-1134(п) від
09.02.2016) щодо ландшафтного природного парку замість забудови південних
Осокорків.
2. Створити робочу групу у складі депутатів Харченка О.В.,
Рослякова В.В., Кримчака С.О. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Кримчака С.О.
3. Направити петицію №713 (вх. Кй08/КО-1134(п) від 09.02.2016) щодо
ландшафтного природного парку замість забудови південних Осокорків на
розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної
політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Банас Д.М., Шарій
Баленко І.М., Кісільов І.П. участі в голосуванні не брали.

3. СЛУХАЛИ:

В.В.,

Повторний розгляд звернення громадянки Вітренко Л. М.
стосовно незаконного будівництва на вул. Ризькій, 19-а у
Шевченківському районі м. Києва ТОВ «ЕСКО-ТРАНС-КІ» за
дорученням Київського міського голови Кличка В. В. з
урахуванням протоколу доручень №4, напрацьованих під час
апаратної наради у Київського міського голови 25.01.2016
(вх. №2314 від 27.01.2016) - матеріали додаються.
(доручення Київського міського голови Кличка В. В. від 01.02.2016
№ОП/К-2699 та від 01.02.2016 №001-ОП/В-1819/1, заява громадянки
Вітренко Л. М. від 26.01.2016, протокол №4 доручень, напрацьованих
під час апаратної наради у Київського міського голови 25.01.2016
(вх. №2314 від 27.01.2016), проект рішення Київської міської ради
«Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 0,1954 га по
вул. Ризькій, 19-а у Шевченківському районі м. Києва, укладеного між
Київською міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю «ЕСКО-ТРАНС-КІ» №91-6-00828 від 28.11.2008 року»
з пояснювальною запискою - на 63- х арк.)

Внесений на розгляд додатково проект рішення «Про
розірвання договору оренди земельної ділянки площею 0,1954
га по вул. Ризькій, 19-а у Шевченківському районі м. Києва,
укладеного між Київською міською радою та товариством з
обмеженою відповідальністю «ЕСКО-ТРАНС-КІ» №91-600828 від 28.11.2008 року» за поданням депутатів Київської
міської ради С.В. Кутняка та В.Е. Назаренка та додатки до
нього, доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 16.02.32016 №08/231-900/ПР - на 17-ти арк.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Меліхова Т.І.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про
розірвання договору оренди земельної ділянки площею 0,1954 га по
вул. Ризькій, 19-а у Шевченківському районі м. Києва, укладеного між
Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
«ЕСКО-ТРАНС-КІ» №91-6-00828 від 28.11.2008 року».
2. Звернутися до Департаменту благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) щодо перевірки стану благоустрою вказаної
земельної ділянки та інформації про отримання ТОВ «ЕСКО-ТРАНС-КІ»
контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою.
3. Звернутися до комунального підприємства «Спеціалізоване
управління протизсувних підземних робіт» щодо необхідності проведення
обстеження земельної ділянки стосовно небезпеки зсувів.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Негрич М.М., Зубко Ю.Г.).

Депутати Київської міської ради Банас Д.М., Шарій В.В.,
Баленко І.М., Кісільов І.П., Харченко О.В., Кримчак С.О. участі в
голосуванні не брали.
4. СЛУХАЛИ:

Звернення депутата Київської міської ради В. Левіна від
08.02.2016 №08/279/8/036-43
(вх. №08/КО-1188
від
09.02.2016) стосовно забудови на території парку «ЮНІСТЬ»
на ділянці за адресою:
вул. Картвелішвілі, 6 у
Святошинському районі м. Києва - матеріали додаються.
(звернення депутата Київської міської ради В. Левіна від 08.02.2016
№08/279/8/036-43 (вх. №08/КО-1188 від 09.02.2016) - на 5-ти арк).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Старовойт В.М., Поліщук О.Г, Суліма О.А.,
Меліхова Т.І., Мороз А.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд звернення депутата Київської міської ради
В. Левіна від 08.02.2016 №08/279/8/036-43 (вх. №08/КО-1188 від 09.02.2016)
стосовно забудови на території парку «ЮНІСТЬ» на ділянці за адресою:
вул. Картвелішвілі, 6 у Святошинському районі м. Києва.
2. Створити спільну робочу групу у складі представників постійних
комісій Київської міської ради:
- з питань містобудування, архітектури та землекористування;
- з питань екологічної політики;
- з питань культури, туризму та інформаційної політики.
Визначити головою робочої групи депутата Старовойта В. М.
3. Для участі в робочій групі від постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування визначити
депутатів Бродського В. Я., Старовойта В. М., Меліхову Т. І., Назаренка В. Е.,
Балицьку О. С., Римаренка С. Г.

4. Для участі в робочій групі від постійної комісії Київської міської
ради з питань культури, туризму та інформаційної політики визначити
депутата Київської міської ради Муху В. В.
5. Долучити для участі в робочій групі депутатів Київської міської ради
Левіна В. І., Пабата О. В. за їхньою ініціативою, а також представників
громадськості і забудовника.
6. Управлінню забезпечення діяльності постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
звернутися до постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної
політики для визначення представника для участі в робочій групі.
7. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Банас Д.М., Шарій В.В.,
Баленко І.М., Кісільов І.П., Непоп В.І., Кримчак С.О. участі в
голосуванні не брали.
5. СЛУХАЛИ: Розгляд звернення представників громади будинку №2 в
Святошинському провулку м. Києва стосовно скасування
рішення Київської міської ради від 10.12.2014 №579/579 щодо
передачі ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» земельної
ділянки на вул. Святошинській у Святошинському районі м.
Києва, а також скасування договору оренди землі матеріали додаються.
(лист представників громади будинку №2 від 09.02.2016 (вх. №08/КО-1183
від 09.02.2015) - на 7-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд звернення представників громади будинку
№2 в Святошинському провулку м. Києва стосовно скасування рішення
Київської міської ради від 10.12.2014 №579/579 щодо передачі ПАТ
«Холдингова
компанія
«Київміськбуд»
земельної
ділянки
на
вул. Святошинській у Святошинському районі м. Києва (вх. №08/КО-1183 від
09.02.2015).
2.
Створити робочу групу у складі депутатів Зубка Ю. Г., Негрича М.
М., Назаренка В. Е. із залученням громадськості та представників ПАТ
«Холдингова компанія «Київміськбуд» для додаткового вивчення цього
питання. Визначити головою робочої групи депутата Зубка Ю. Г.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Банас Д.М., Шарій В.В.,
Баленко І.М., Кісільов І.П., Непоп В.І., Старовойт В.М. участі в
голосуванні не брали.

6. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці на розі вулиці М. Донця та проспекту
Відрадного в Солом’янському районі міста Києва» за
поданням депутата Київської міської ради М. Шкура матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради
Прокопіва В.В. від 18.12.2015 № 08/231-263/ПР, лист депутата Київської
міської ради М. Шкура від 14.12.2015 08/279/155-001, проект рішення з
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 8-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці на розі вулиці М. Донця та проспекту Відрадного в
Солом’янському районі міста Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Банас Д.М., Шарій В.В.,
Баленко І.М., Кісільов І.П., Непоп В.І., Старовойт В.М.,
Росляков В.В. участі в голосуванні не брали.

7. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці на вул. Героїв Дніпра, 35 в Оболонському
районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської
ради Костенко Л. - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради
Прокопіва В.В. від 04.02.2016 № 08/231-684/ПР, лист депутата Київської
міської ради Костенко Л. від 27.01.2016 08/279/48/043-54, проект рішення з
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 10-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці на вул. Героїв Дніпра, 35 в Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Банас Д.М., Шарій В.В.,
Баленко І.М., Кісільов І.П., Непоп В.І. , Старовойт В.М.,
Росляков В.В. участі в голосуванні не брали.

8. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються.
8.1. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни):
8.1.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25924
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянину Посітку Олександру Михайловичу на
вул. Барикадній, 18-а у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8530 від 27.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,08 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Посітку Олександру Михайловичу на вул. Барикадній, 18-а у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Петровець О. Ф., Старовойт В.М.,
Харченко О. В. , Зубко Ю.Г., Шарій В.В., Негрич М.М.,
Кримчак С.О., Непоп В.І,, Банас Д.М. участі в голосуванні не
брали.
8.1.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25812
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Хорватову Сергію Миколайовичу у
пров. Дачному, 11-а у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8506 від 26.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
Голосували; за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Хорватову Сергію Миколайовичу у пров. Дачному, 11-а у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - немає, «утрималось» - 8.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Старовойт В.М.,
Харченко О.В., Зубко Ю.Г., Шарій В.В., Негрич М.М.,
Кримчак С.О., Непоп В.І., Банас Д.М. участі в голосуванні не
брали.
Рішення не прийнято.

8.1.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26238
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Пустовіту Олегу Михайловичу у 5-му
пров. Садовому, 23 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8825 від 11.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Пустовіт О.М., Меліхова Т.І., Непоп В.І.,
Поліщук О.Г., Росляков В.В., Картавий І.Л.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Пустовіту Олегу Михайловичу у 5-му пров. Садовому, 23 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає,
«утрималось» - 5 (Галицька О.С., Меліхова Т.І., Росляков В.В.,
Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутат Київської міської ради Кісільов І.П., Банас Д.М. участі в
голосуванні не брав.
8.1.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21259
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Філіпову Віктору Васильовичу на вул. Марка
Черемшини, 4 лінія, діл. 80 у Дніпровському районі
м. Києва для ведення садівництва».
(ПР-8545 від 27.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,04 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В.В., Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Філіпову Віктору Васильовичу на вул. Марка Черемшини, 4
лінія, діл. 80 у Дніпровському районі м. Києва для ведення садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 6 (Картавий І.Л.,
Назаренко В.Е., Марченко Р.В., Меліхова Т.І., Галицька О.С., Негрич М.М.).

Депутати Київської міської ради Банас Д.М . , Непоп В.І.,
Росляков В.В., Старовойт В.М. участі в голосуванні не брали.
8.1.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26018
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Морозу Івану Анатолійовичу у мікрорайоні
Жуляни у Солом’янському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8541 від 27.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Меліхова Т.І., Назаренко В.Е.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, члена постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Назаренка В.Е. відхилити проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину Морозу Івану Анатолійовичу у мікрорайоні Жуляни у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Повернути справу-клопотання К-26018 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Морозу Івану Анатолійовичу у мікрорайоні
Жуляни у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд.
3. Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) зарезервувати
земельну ділянку для оформлення її учасникам антитерористичної
операції та сім’ям киян, які загинули під час проведення
антитерористичної операції на сході України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Банас Д.М . , Старовойт В.М.
участі в голосуванні не брали.
8.1.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24530
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Гущину Артему Євгеновичу на вул. Зоряній, З
у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
(ПР-8537 від 27.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,08 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянину Гущину Артему Євгеновичу на вул. Зоряній, 3 у Солом’янському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», оскільки дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки за цією адресою вже
надано громадянину Стародубову А.О. (справа-клопотання К-24811).
2. Повернути справу-клопотання К-24530 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову
у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Гущину Артему Євгеновичу на вул. Зоряній, З
у Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - 1 (Турець В.В.).

Депутати Київської міської ради Банас Д.М . , Старовойт В.М.
участі в голосуванні не брали.
8.1.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25526
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Костюченко Любові Федорівні на вул. Леніна,
107-а у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
(ПР-8527 від 27.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,05 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ДІЛЯНКИ
громадянці Костюченко Любові Федорівні на вул. Леніна, 107-а у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 3 (Картавий І.Л.,
Назаренко В.Е., Кримчак С.О.).

Депутати Київської міської ради Банас Д.М., Старовойт В.М . ,
Турець В.В. участі в голосуванні не брали.
8.1.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24210
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Матюсі Дмитру В ’ячеславовичу на
вул. Шевченка, 1086 у Солом’янському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».

(ПР-8528 від 27.01.2016)

Земельна ділянка площею ОДО га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Матюсі Дмитру В’ячеславовичу на вул. Шевченка, 1086 у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 4 (Меліхова Т.І.,
Римаренко С.Г., Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Банас Д.М., Старовойт В.М.,
Турець В.В., Баленко І.М. участі в голосуванні не брали.
8.1.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24755
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці
Афанасьєвій
Г анні
Анатоліївні
на
вул. Ватутіна, 92-а у Солом’янському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8529 від 27.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,01 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Афанасьєвій Ганні Анатоліївні на вул. Ватутіна, 92-а у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Банас Д.М., Старовойт В.М.,
Турець В.В., Баленко І.М. участі в голосуванні не брали.
8.1.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24209
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Доманському Євгену Петровичу на
вул. Шевченка, 66-а у Солом’янському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8523 від 26.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,08 га - у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Доманському Євгену Петровичу на вул. Шевченка, 66-а у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Банас Д.М . , Старовойт В.М.,
Турець В.В., Баленко І.М. участі в голосуванні не брали.
8.1.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22701
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мертвяченку Миколі Олександровичу на
вул. Леніна, 2е у Солом’янському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8588 від 28.01.2016)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
громадянина О.В. Шевченка від 15.02.2016 №08/Ш-1660 щодо
врахування інформації, що дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою
вул. Леніна, 2е у Солом ’я нському районі м. Києва вже був наданий
Шевченку О.В. (справа-клопотання К-24549).

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Мертвяченку Миколі Олександровичу на вул. Леніна, 2е у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд», оскільки щодо вказаної земельної
ділянки постійною комісією Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 25.06.2015 прийнято
рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
громадянину
Шевченку
Олексію Володимировичу
як
учаснику
антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей киян, які загинули
під час проведення антитерористичної операції на сході України.
2.
Повернути справу-клопотання К-22701 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову в
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Мертвяченку Миколі Олександровичу на

вул. Леніна, 2е у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Банас Д.М., Старовойт В.М.,
Баленко І.М. участі в голосуванні не брали.
8.2. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - юридичні особи):
8.2.1, СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25744
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на вул. Пушкінській, 42/4 у
Шевченківському
районі
для
експлуатації
та
обслуговування офісного центру».
(ПР-8603 від 01.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,22 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНК» на вул. Пушкінській, 42/4 у Шевченківському районі для експлуатації
та обслуговування офісного центру».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Балицька О.С.).

Депутати Київської міської ради Банас Д.М., Старовойт В.М.,
Баленко І.М. участі в голосуванні не брали.
8.2.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26069
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЦЕНТР БЮРО КОНСАЛТИНГ» на просп. Миколи
Бажана, 1п, 1о у Дарницькому районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування торговельних та
складських будівель та приміщень».
(ПР-8815 від 10.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,59 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Назаренко В.Е.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР БРОК
КОНСТАЛТИНГ» на просп. Миколи Бажана, 1п, 1о у Дарницькому районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування торговельних та складських
будівель та приміщень».
2.
Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-26069 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівліпідприємництва та регуляторної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає,
«утрималось» - 3 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е., Кримчак С.О.).

Депутати Київської міської ради Банас Д.М., Старовойт В.М.,
Баленко І.М. участі в голосуванні не брали.
8.3. Розгляд справ-клопотань (відмова у наданні дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок)
8.3.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24340
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Гущину Артему
Євгеновичу на вул. Прикордонній, 2 у Деснянському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
(ПР-8543 від 27.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Гущину Артему Євгеновичу на вул. Прикордонній, 2 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - 1 (Турець В.В.).

Депутати Київської міської ради Банас Д.М., Старовойт В.М.,
Баленко І.М. участі в голосуванні не брали.
9. Повторний розгляд справ-клопотань - матеріали додаються.
9.1 Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок):
9.1.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25776
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Савченко Надії Вікторівні у пров. 5-му
Садовому, 25 у Деснянському районі м. Києва для

будівництва
і
обслуговування
господарських будівель і споруд».

жилого

будинку,

(ПР-8824 від 11.02.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 26.01.2016
було прийнято рішення повернути справу-клопотання суб’єкту
подання для підготовки проекту рішення (з врахуванням положень
статей 118, 123 Земельного кодексу України та постанови
Окружного адміністративного суду м. Києва від 28.10.2015 у справі
№826/7305/15, яка набрала законної сили відповідно до ухвали
Київського апеляційного адміністративного суду від 17.12.2015).

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Савченко Надії Вікторівні у пров. 5-му Садовому, 25 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Банас Д.М., Шарій В.В.,
Баленко І.М., Кісільов І.П., Непоп В.І., Старовойт В.М.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.

9.1.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24207
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Неверовській Надії Вікторівні на вул. Садовій,
3-а у Солом'янському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
(ПР-8449 від 22.01.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 09.02.2016
було прийнято рішення перенести розгляд цього питання на
наступне засідання та розглянути разом зі справою-клопотанням
К-24421 для врахування інтересів обох заявників.

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Поліщук О.Г., Неверовська Н.В., Прохоренко О.М.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Неверовській Надії Вікторівні на вул. Садовій, 3-а у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».

2. Створити робочу групу у складі депутатів Картавого І.Л.,
Римаренка С.Г., Рослякова В.В. для додаткового вивчення цього питання.
Головою робочої групи визначити депутата Картавого І.Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 7 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Банас Д.М., Старовойт В.М.,
Баленко І.М., Непоп В.І., Марченко Р.В. участі в голосуванні не
брали.
9.1.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24421
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Прохоренку Олексію Миколайовичу на вул.
Леніна, 106-6 у Солом'янському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8522 від 26.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Прохоренку Олексію Миколайовичу на вул. Леніна, 106-6 у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Картавого І.Л.,
Римаренка С.Г., Рослякова В.В. для додаткового вивчення цього питання.
Головою робочої групи визначити депутата Картавого І.Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Банас Д.М . , Старовойт В.М.,
Баленко І.М., Непоп В.І., Марченко Р.В. участі в голосуванні не
брали.

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

Кадастрова справа Д-7280
Проект рішення «Про передачу КОМПАНІЇ ГРАНД
ІНВЕСТ ЕНД ФАЙНЕНС ІНК (ОКАШЕ ШУЕ8Т &
РПЧА1ЧСЕ ШС.) земельної ділянки для реконструкції

нежитлового будинку під житловий комплекс з паркінгом
та
вбудованими
приміщеннями
громадського
призначення на вул. Мечникова, 16 (літ. А') у
Печерському районі м. Києва».
(ПР-8657 від 04.02.2016)

Д о постійної комісії надійшов лист компанії ГРАНД ІНВЕСТ ЕНД
ФАЙНЕНСІНК ((ЗМ ИВЕ 1ИУЕ8Т & ГІИАИСЕ ШС.) від 11.02.2016
вх. 08/2270 з проханням надати земельну ділянку для
обслуговування та експлуатації нежитлового будинку з
вбудованими житловими приміщеннями.

Земельна ділянка площею 0,2194 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу КОМПАНІЇ ГРАНД
ІНВЕСТ ЕНД ФАЙНЕНС ІНК (ОКАИБЕ ШУЕ8Т & РШАИСЕ ЕЧС.)
земельної ділянки для реконструкції нежитлового будинку під житловий
комплекс з паркінгом та вбудованими приміщеннями громадського
призначення на вул. Мечникова, 16 (літ. А') у Печерському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти» - 9, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Банас Д.М., Непоп В.І., Марченко
Р.В., Старовойт В.М. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

10.1.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21682
Проект рішення «ІІро 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-8319 від 28.12.2015)

Земельна ділянка площею 1,5534 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л., Харченко О.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» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Банас Д.М., Непоп В.І.,
Старовойт В.М., Баленко І.М., Кримчак С.О., Кісільов І.П.
участі в голосуванні не брали.
10.1.3 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-5232
Проект рішення «Про передачу фізичній особі підприємцю Курпасу Дмитру Петровичу земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування кафе на
вул. Солом'янській, 6-в у Солом'янському районі
м. Києва».
(ПР-8215 від 15.12.2015)

Земельна ділянка площею 0,0164 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про передачу фізичній особі підприємцю Курпасу Дмитру Петровичу земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування кафе на вул. Солом'янській, 6-в у Солом'янському районі
м. Києва», оскільки вказана земельна ділянка знаходиться поруч з
житловим будинком, частково потрапляє в межі червоних ліній та, згідно
даних фотофіксації, будівля, яка розташована на цій земельній ділянці,
знаходиться в незадовільному технічному стані.
2.
Повернути кадастрову справу А-5232 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову у
передачі фізичній особі - підприємцю Курпасу Дмитру Петровичу земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування кафе на вул. Солом'янській, 6-в у
Солом'янському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В.І., Старовойт В.М.,
Баленко І.М., Кримчак С.О., Банас Д.М., Шарій В.В. участі в
голосуванні не брали.
10.1.4.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21865
Проект рішення «Про надання земельної ділянки
Київському університету права Національної академії
наук України для експлуатації та обслуговування
навчального корпусу на вул. Довнар-Запольського, 7 у
Шевченківському районі м. Києва».
(ПР-8591 від 29.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,0346 га в межах червоних ліній - у постійне
користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання земельної ділянки
Київському університету права Національної академії наук України для
експлуатації та обслуговування навчального корпусу на вул. ДовнарЗапольського, 7 у Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В.І., Старовойт В.М.,
Баленко І.М., Кримчак С.О., Шарій В.В., Банас Д.М,.,
Марченко Р.В. участі в голосуванні не брали.
10.1.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7088
Проект рішення «Про надання земельної ділянки
об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку
«Провулок Михайлівський, 8» для експлуатації та
обслуговування багатоквартирного житлового будинку у
пров. Михайлівському, 8 у Шевченківському районі
м. Києва».
(ПР-8264 від 21.12.2015)

Земельна ділянка площею 0,0505 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією голови постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Міщенка О.Г. перенести розгляд проекту рішення «Про надання земельної
ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Провулок
Михайлівський, 8» для експлуатації та обслуговування багатоквартирного
житлового будинку у пров. Михайлівському, 8 у Шевченківському районі
м. Києва» на чергове засідання постійної комісії.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В.І., Старовойт В.М.,
Баленко І.М., Кримчак С.О., Банас Д.М., Шарій В.В.,
Марченко Р.В. участі в голосуванні не брали.

10.1.6.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-5309
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «БМС
КОНСАЛТІНГ»
та
товариству
з
обмеженою
відповідальністю «ФІРМА «ЮВВІМ» для експлуатації та
обслуговування нежитлових приміщень адміністративнопобутового
корпусу та котельні
на перетині
вул. Печенізької, 32 та вул. Підгірної, 7/36 у
Шевченківському районі м. Києва».
(ПР-8344 від 05.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,2770 га —в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «БМС КОНСАЛТІНГ» та
товариству з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «ЮВВІМ» для
експлуатації та обслуговування нежитлових приміщень адміністративнопобутового корпусу та котельні на перетині вул. Печенізької, 32 та
вул. Підгірної, 7/36 у Шевченківському районі м. Києва» за умови
виключення пункту 1 проекту рішення, оскільки згідно з статтею 141
Земельного кодексу України право користування земельною ділянкою вже
припинено у зв’язку з переходом права власності на нерухоме майно.
Відповідно пункти 2, 3, 4, 5, 6 проекту рішення вважати пунктами 1, 2, З,
4,5.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В.І., Старовойт В.М.,
Баленко І.М., Кримчак С.О., Банас Д.М., Шарій В.В.,
Марченко Р.В. участі в голосуванні не брали.

10.2.Розгляд кадастрових справ (приватизація):
10.2.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9296
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Нікуліну Ігорю Андрійовичу та Колеснику
Володимиру Борисовичу для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Ягідній, 9 у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-8127 від 09.12.2015)

Земельна ділянка площею 0,0742 га - у спільну часткову власність (3/5 та 2/5).
ВИСТУПИЛИ: Турець В.В.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянам Нікуліну Ігорю Андрійовичу та Колеснику
Володимиру Борисовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Ягідній, 9 у Голосіївському районі
м. Києва» на наступне засідання постійної комісії та запросити заявників.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати
Київської
міської
ради
Старовойт
В.М.,
Марченко Р.В., Баленко І.М., Кримчак С.О., Банас Д.М.,
Ш арій В.В., Міщенко О.Г. участі в голосуванні не брали.
10.2.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-8839
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Безпаловій Ганні Юхимівні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських

будівель і споруд у пров. Васильківському,
Голосіївському районі м. Києва».

10 у

(ПР-8818 від 11.02.2016)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
довіреної особи заявниці від 30.10.2015 №08/БП-10559 з проханням
внести зміни до цільового призначення земельної ділянки та
розглянути можливість надати її «для експлуатації та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд».

Земельна ділянка площею 0,0949 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Безпаловій Ганні Юхимівні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Васильківському, 10 у Голосіївському районі м. Києва», за умови
виключення з цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва
і», враховуючи звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Марченко Р.В . ,
Баленко І.М.у Кримчак С.О. , Шарій В.В., Кісільов І.П.,
Бродський В.Я., Банас Д.М. участі в голосуванні не брали.
10.2.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9369
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Юшко Любові Олегівні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Березневій, 41-д у Дарницькому
районі м. Києва».
(ПР-8047 від 02.12.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
довіреної особи заявниці Юшко Л.О. від 29.12.2015 вх. №08/Ю-12983
з проханням внести зміни до цільового призначення земельної ділянки
та розглянути можливість передати її для експлуатації та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд.

Земельна ділянка площею 0,0948 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Юшко Любові Олегівні для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Березневій, 41-д
у Дарницькому районі м. Києва», за умови виключення з цільового

призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи звернення
заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати
Київської
міської
ради
Старовойт
В.М.,
Харченко О.В., Баленко І.М., Кримчак С.О., Кісільов І.П.,
Бродський В.Я., Картавий І.Л., Росляков В.В., Балицька О.С.
участі в голосуванні не брали.
10.2.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9309
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Протасовій Світлані Григорівні, Протасовій
Варварі Віталіївні, Протасову Івану Віталійовичу,
Протасову Михайлу Віталійовичу, Протасовій Марії
Віталіївні, Протасовій Анастасії Софії Віталіївні для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд у 2-му пров. Чехова, 14 у
Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8168 від 10.12.2015)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у спільну часткову власність (1/6).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Протасовій Світлані Григорівні, Протасовій Варварі
Віталіївні, Протасову Івану Віталійовичу, Протасову Михайлу Віталійовичу,
Протасовій Марії Віталіївні, Протасовій Анастасії Софії Віталіївні для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у 2-му пров. Чехова, 14 у Дарницькому районі м. Києва» на наступне
засідання постійної комісії та запросити заявників.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Харченко О.В.,
Баленко І.М., Кримчак С.О., Кісільов І.П., Бродський В.Я.,
Картавий І.Л., Росляков В. В., Балицька О.С. , Банас Д.М. участі в
голосуванні не брали.
10.2.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9238
Проект рішення «Про приватизацію громадянці Чепуровій
Надії Прокопівні земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Костянтина Ареф'єва, 18-д у
Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8403 від 20.01.2016)

До постійної комісії надійшов лист заявниці від 06.01.2016
вх. №08/4-53 з проханням внести зміни до цільового призначення
земельної ділянки та розглянути можливість передати її для
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експлуатації та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд.

Земельна ділянка площею 0,0853 га —у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Назаренко В.Е., Поліщук О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
громадянці Чепуровій Надії Прокопівні земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Костянтина Ареф'єва, 18-д у Дарницькому районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Картавого І.Л.,
Римаренка С.Г., Рослякова В.В. для додаткового вивчення цього питання.
Головою робочої групи визначити депутата Картавого І.Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Харченко О.В.,
Баленко І.М., Кримчак С.О. , Кісічьов І.П., Бродський В.Я.,
Картавий І.Л . , Росляков В.В., Банас Д.М. участі в голосуванні не
брали.
10.2.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9254
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Казимір Людмилі Олексіївні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Лютневій, 14-а у Дарницькому районі
м. Києва».
(ПР-8419 від 20.01.2016)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявниці від 15.12.2015 вх. №08/К-12381 з проханням внести зміни до
цільового призначення земельної ділянки та розглянути можливість
передати її для експлуатації та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд.

Земельна ділянка площею 0,0645 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Казимір Людмилі Олексіївні
для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Лютневій, 14-а у Дарницькому районі м. Києва», за умови виключення з
цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи
звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М . , Харченко О.В.,
Баленко І.М., Кримчак С.О., Кісільов І.П., Бродський В.Я.,
зо

Картавий І.Л., Рослякое В.В., Банас Д.М. участі е голосуванні не
брали.
10.2.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9122
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Пустовіт Ользі Миколаївні, Голубиці Андрію
Миколайовичу та Колісніченко Тетяні Миколаївні для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Павленка, 3 у
Святошинському районі м. Києва».
(ПР-8404 від 20.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,0934 га - спільна часткова власність, а саме:
- частка громадянки Пустовіт Ольги Миколаївни - 7/18;
- частка громадянина Голубиці Андрія Миколайовича - 7/18;
- частка громадянки Колісніченко Тетяни Миколаївни - 2/9.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Пустовіт Ользі Миколаївні, Голубиці Андрію
Миколайовичу та Колісніченко Тетяні Миколаївні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров.
Павленка, 3 у Святошинському районі м. Києва» на наступне засідання
постійної комісії та запросити заявників.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Харченко О.В.,
Баленко І.М., Кримчак С.О., Кісільов І.П., Картавий І.Л.,
Рослякое В.В., Банас Д.М. участі в голосуванні не брали.
10.2.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9069
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Ковальчук Вікторії Ігорівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Камянець-Подільській, 4 у Святошинському
районі м. Києва».
(ПР-8369 від 15.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,0608 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Ковальчук Вікторії Ігорівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Камянець-Подільській, 4 у Святошинському районі м. Києва» на
наступне засідання постійної комісії та запросити заявницю.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Харченко О.В.,
Баленко І.М., Кримчак С.О., Кісільов І.П., Картавий І.Л.,
Росляков В.В., Банас Д.М. участі в голосуванні не брали.

10.3. Розгляд кадастрових справ (громадяни):
10.3.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21891
Проект рішення «Про передачу громадянці Ковальчук
Олені Миколаївні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Дніпродзержинській, 127 у Дарницькому районі
м. Києва».
(ПР-8073 від 03.12.2015)

Земельна ділянка площею 0,0943 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Ковальчук Олені Миколаївні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Дніпродзержинській, 127 у Дарницькому районі м. Києва» на
наступне засідання постійної комісії та запросити заявницю.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Баленко І.М.,
Кримчак С.О., Кісільов І.П., Росляков В.В. участі в голосуванні
не брали.

10.3.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21433
Проект рішення «Про передачу громадянці Тарадій Любові
Володимирівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських
будівель
та
споруд
на
вул. Челюскінців, 11-а у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8161 від 10.12.2015)

До постійної комісії Київської міської ради з питань,
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявника від 25.09.2015 вх. №08/Т-9149 з проханням внести зміни до
цільового призначення земельної ділянки та розглянути можливість
передати її
для експлуатації та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд.

Земельна ділянка площею 0,0976 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Тарадій
Любові Володимирівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд на вул. Челюскінців, 11-а у Дарницькому районі м. Києва» та не
брати до уваги лист заявниці оскільки земельна ділянка вільна від забудови,
а тому не може бути надана для експлуатації та обслуговування.
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» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Баленко І.М.,
Кісільов І.П., Росляков В.В. участі в голосуванні не брали.

10.3.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-17127
Проект рішення «Про передачу громадянці Допіро
Катерині Петрівні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Крилова, 52-о у
Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8162 від 10.12.2015)

Земельна ділянка площею 0,0301 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Допіро Катерині Петрівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Крилова, 52-о у Дарницькому районі м. Києва» на наступне
засідання постійної комісії та запросити заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М . , Баленко І.М.,
Кісільов І.П., Росляков В.В. участі в голосуванні не брали.

10.3.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-9525
Проект рішення «Про передачу громадянці Солонченко
Вірі Марківні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Садовій, 31-а у
Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8196 від 15.12.2015)

Земельна ділянка площею 0,0780 га - у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Непоп В.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Солонченко Вірі Марківні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Садовій, 31-а 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» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Баленко І.М.,
Кісільов І.П., Рослякое В.В. участі в голосуванні не брали.

10.3.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-12436
Проект рішення «Про передачу громадянці Лебідь Світлані
Борисівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Левадній, 9-д у
Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8608 від 02.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Лебідь
Світлані Борисівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Левадній, 9-д 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» - 15, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Баленко І.М.,
Кісільов І.П., Рослякое В.В., Балицька О.С. участі в голосуванні
не брали.
12.3.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6593
Проект рішення «Про передачу громадянці Поліщук

Вікторії Василівні земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування індивідуального гаража на Бессарабській
площі, 5 у Печерському районі м. Києва».
(ПР-8370 від 15.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,0027 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Поліщук
Вікторії Василівні земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
індивідуального гаража на Бессарабській площі, 5 у Печерському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 6 , «проти» - немає,
«утрималось» - 1 (Меліхова Т.І.).

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М . , Баленко І.М.,
Кісільов І.П., Росляков В.В., Балицька О.С. участі в голосуванні
не брали.

10.3.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21607
Проект рішення «Про передачу громадянці Фурсі Олені
Григорівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Обухівській, 100-а
у Святошинському районі м. Києва».
(ПР-8133 від 09.12.2015)

Земельна ділянка площею 0,0335 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Фурсі
Олені Григорівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Обухівській, 100-а у Святошинському районі м. Києва».
2.
Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Баленко І.М.,
Кісільов І.П . , Росляков В.В., Балицька О.С. участі в голосуванні
не брали.

10.3.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-15923

Проект рішення «Про передачу громадянці Терейковській
Марії Іванівні у приватну власність земельної ділянки для
ведення індивідуального садівництва на вул. Шевченка, 87
у Солом’янському районі м. Києва».
(ПР-8306 від 28.12.2015)

Земельна ділянка площею 0,1059 га - у приватну власність
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Терейковській Марії Іванівні у приватну власність земельної ділянки для
ведення індивідуального садівництва на вул. Шевченка, 87 у Солом’янському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М . , Баленко І.М.,
Кісільов І.П., Росляков В.В. участі в голосуванні не брали.

10.3.9. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-10356
Проект рішення «Про передачу громадянці Доброгорській
Наталії Олександрівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Повітрофлотській,
З3-б у Солом’янському районі м. Києва».
(ПР-8311 від 28.12.2015)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Доброгорській Наталії Олександрівні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Повітрофлотській, З3-б у Солом’янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Баленко І.М . ,
Кісільов І.П., Росляков В.В. участі в голосуванні не брали.

10.4.Розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішень та у додаток до
рішень Київської міської ради)
10.4.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21858
Проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 25.03.2010 № 480/3918 «Про передачу
громадянці Республіки Вірменії Петросян Зарухі земельної
ділянки для реконструкції з розширенням нежитлових
приміщень № 223, № 224 під магазин «Міні-маркет» на
просп. Миколи Бажана, ЗО у Дарницькому районі
36

м. Києва».
(ПР-8280 від 22.12.2015)

Земельна ділянка площею 0,0224 га - в оренду на 5 років.
Проектом рішення передбачено: внести зміни до проекту рішення, а саме:
- у пункті 1 та 2 слова та цифри «нежитлових приміщень №223, №224»
замінити словами та цифрами «нежитлових приміщень «№243, №244».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 25.03.2010 № 480/3918 «Про передачу громадянці
Республіки Вірменії Петросян Зарухі земельної ділянки для реконструкції з
розширенням нежитлових приміщень № 223, № 224 під магазин «Мінімаркет» на просп. Миколи Бажана, ЗО у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Баленко І.М . ,
Кісільов І.П., Рослякое В.В. участі в голосуванні не брали.
10.4.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-20666
Проект рішення «Про внесення змін у додаток до рішення
Київської міської ради від 24.05.2007 №696-1/1357 «Про
приватизацію земельних ділянок для будівництва та
обслуговування житлових будинків, господарських
будівель і споруд у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8176 від 11.12.2015)

Земельна ділянка площею 0,0661 га - у власність.
Проектом рішення передбачено: внести зміни до проекту рішення, а саме:
внести зміни у додаток до рішення у дев’ятій позиції:
- у п’ятій графі слова «Погребняк Валентина Прокопівна» виключити;
- сьому графу викласти в такій редакції: «0,0661 га»;
- у восьмій графі слова «передається у спільну часткову власність»
виключити.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін у додаток до
рішення Київської міської ради від 24.05.2007 №696-1/1357 "Про
приватизацію земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових
будинків, господарських будівель і споруд у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Кісільов І.П.,
Рослякое В.В. участі в голосуванні не брали.
10.5.Розгляд кадастрових справ (затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок):

10.5.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-5553
Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки державній установі
«Інститут медицини праці Національної академії медичних
наук України» для
обслуговування виробничих,
господарських будівель і споруд інституту на
вул. Саксаганського, 75 у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-8550 від 27.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,9573 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки державній установі «Інститут
медицини праці Національної академії медичних наук України» для
обслуговування виробничих, господарських будівель і споруд інституту на
вул. Саксаганського, 75 у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Кісільов І.П.,
Росляков В.В. участі в голосуванні не брали.

10.5.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-5744
Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
«РАДІОВИМІРЮВАЧ»
для
експлуатації та обслуговування будівлі та споруд дитячого
садка на вул. Дніпродзержинській, 110 у Дарницькому
районі м. Києва».
(ПР-8511 від 26.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,8675 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «РАДІОВИМІРЮВАЧ» для експлуатації та обслуговування
будівлі та споруд дитячого садка на вул. Дніпродзержинській, 110 у
Дарницькому районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Картавого І.Л.,
Баленка І.М,. Римаренка С.Г. для додаткового вивчення цього питання.
Головою робочої групи визначити депутата Картавого І.Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Кісільов І.П.,
Росляков В.В. участі в голосуванні не брали.

10.5.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-2299
Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки Українському
державному підприємству поштового зв’язку «Укрпошта»
для експлуатації та обслуговування посилкової бази у
проїзді Військовому, 10 у Печерському районі м. Києва».
(ПР-8549 від 27.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,1690 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Українському державному
підприємству поштового зв’язку «Укрпошта» для експлуатації та
обслуговування посилкової бази у проїзді Військовому, 10 у Печерському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Кісільов І.П.,
Росляков В.В. участі в голосуванні не брали.
10.5.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-19239
Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок ДЕРЖАВНОМУ
ШДПРИЄМСТВУ «АНТОНОВ» для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд підприємства та
привідних радіостанцій на вул. Академіка Туполєва, 1,
просп. Академіка Палладіна, 60 та у 56 кварталі Київського
лісництва у Святошинському районі м. Києва».
(ПР-8323 від 28.12.2015)

Земельні ділянки площами 1,00 га, 1,1688 га, 361,1260 га та 0,7348 г а у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «АНТОНОВ» для експлуатації та обслуговування будівель
і споруд підприємства та привідних радіостанцій на вул. Академіка
Туполєва, 1, просп. Академіка Палладіна, 60 та у 56 кварталі Київського
лісництва у Святошинському районі м. Києва» за умови внесення змін до
пункту 1 проекту рішення, а саме: замість кадастрового коду 7'5:272:0001
вказати 75:575:0001.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Кісільов І.П.
участі в голосуванні не брали.

10.5.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-5090
Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки державній установі
«Національний науковий центр радіаційної медицини
Національної академії медичних наук України» для
експлуатації, обслуговування існуючих корпусів та
будівництва нових на просп. Перемоги, 119-121 у
Святошинському районі м. Києва».
(ПР-8598 від 29.01.2016)

Земельна ділянка площею 7,3113 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки державній установі
«Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії
медичних наук України» для експлуатації, обслуговування існуючих корпусів
та будівництва нових на просп. Перемоги, 119-121 у Святошинському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 4 (Картавий І.Л.,
Назаренко В.Е., Марченко Р.В., Балицька О.С.).

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Кісільов І.П.
участі в голосуванні не брали.
10.5.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-5762
Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки державному
підприємству «Виробниче об’єднання «Київприлад» для
експлуатації та обслуговування господарських будівель і
споруд промислового підприємства на вул. Гарматній, 2 у
Солом’янському районі м. Києва».
(ПР-8320 від 28.12.2015)

Земельна ділянка площею 3,8208 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки державному підприємству
«Виробниче об'єднання «Київприлад» для експлуатації та обслуговування
господарських будівель і споруд промислового підприємства на
вул. Гарматній, 2 у Солом’янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Кісільов І.П.
участі в голосуванні не брали.

10.5.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7092
Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки державній компанії з
експорту та імпорту продукції і послуг військового та
спеціального
призначення
«Укрспецекспорт»
для
експлуатації та обслуговування офісної будівлі на
вул. Дегтярівській, 36 у Шевченківському районі
м. Києва».
(ПР-8555 від 27.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,8400 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки державній компанії з
експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального
призначення «Укрспецекспорт» для експлуатації та обслуговування офісної
будівлі на вул. Дегтярівській, 36 у Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати
Київської міської ради
Кісільов І.П. участі в голосуванні не брали.

Старовойт

В.М . ,

10.6. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди):
10.6.1 .СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-20688
Проект рішення «Про поновлення товариству з обмеженою
відповідальністю «ДАР-С» договору оренди земельної
ділянки
для
експлуатації
та
обслуговування
бензозаправного пункту та автомийки з конвеєром на
вул. Василя Жуковського, 22 у Голосіївському районі
м. Києва».
(ПР-8751 від 08.02.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 06.02.2006 №79-6-00393 площею 0,2996 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «ДАР-С» договору оренди земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування бензозаправного пункту та автомийки з
конвеєром на вул. Василя Жуковського, 22 у Голосіївському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 6 (Картавий І.Л.,
Назаренко В.Е., Кримчак С.О., Бродський В.Я., Меліхова Т.І.,
Римаренко С.Г.).

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Кісільов І.П.
участі в голосуванні не брали.
10.6.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21687
Проект рішення «Про поновлення договору оренди
земельних ділянок публічному акціонерному товариству
«Холдингова компанія «Київміськбуд» для забудови 5-а
мікрорайону житлового масиву Позняки у Дарницькому
районі м. Києва».
(ПР-8813 від 10.02.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 6 місяців договір оренди
земельних ділянок від 14.05.2004 №63-6-00128 (зі змінами внесеними
договором від 17.05.2005 №63-6-00250 та угодами від 19.06.2009 №63-600545, від 21.12.2011 №63-6-00634 та від 03.09.2013 №167) площею 0,9479 га
та площею 0,7389 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення договору оренди
земельних ділянок публічному акціонерному товариству «Холдингова
компанія «Київміськбуд» для забудови 5-а мікрорайону житлового масиву
Позняки у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Кісільов І.П.
участі в голосуванні не брали.
10.6.3.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21752
Проект рішення «Про поновлення товариству з обмеженою
відповідальністю «Епіцентр К» договору оренди земельної
ділянки для влаштування, експлуатації та обслуговування
тимчасової
відкритої
автостоянки
на
перетині
вул. Сулеймана Стальського та вул. Братиславської у
Деснянському районі м. Києва».
(ПР-8411 від 20.01.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 10.08.2009 №62-6-00529 площею 0,5145 га, в тому
числі в межах червоних ліній, площею 0,0747 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю
«Епіцентр К» договір оренди земельної ділянки від 10.08.2009 №62-6-00529
для влаштування, експлуатації та обслуговування тимчасової відкритої
автостоянки на перетині вул. Сулеймана Стальського та вул. Братиславської у
Деснянському 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
10.08.2009 №62-6-00529 на 5 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міськоїради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М . , Кісільов І.П.
участі в голосуванні не брали.
10.6.4.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21234
Проект рішення «Про поновлення товариству з обмеженою
відповідальністю «АВТОБАНСЕРВІС» договору оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
під'їздів та тимчасової автостоянки на вул. Богатирській в
Оболонському районі м. Києва».
(ПР-8479 від 26.01.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 04.06.2009 №78-6-00591 площею 0,1902 га, в тому
числі площею 0,1693 га в межах червоних ліній/
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Турець В.В.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією заступника голови постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
Турця В.В. перенести розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству
з обмеженою відповідальністю «АВТОБАНСЕРВІС» договору оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування під'їздів та тимчасової
автостоянки на вул. Богатирській в Оболонському районі м. Києва» на чергове
засідання постійної комісії.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Кісільов І.П.
участі в голосуванні не брали.
10.6.5.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21651
Проект рішення «Про поновлення ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
«АНТОНОВ»
договору
оренди
земельної ділянки для будівництва житлового будинку на
вул. Академіка Туполєва, 5а у Святошинському районі
м. Києва».
(ПР-8388 від 18.01.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 22.10.2010 №75-6-00504 площею 0,1933 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «АНТОНОВ» договору оренди земельної
ділянки для будівництва житлового будинку на вул. Академіка Туполєва, 5а у
Святошинському районі м. Києва» на наступне засідання постійної комісії
та запросити представника заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М . , Кісільов І.П.
участі в голосуванні не брали.
10.7. Розгляд кадастрових справ (поділ):
10.7.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21118
Проект рішення «Про поділ та надання державному
підприємству «Дирекція пересувних циркових колективів
України» земельної ділянки для будівництва автобази на
вул. Народного ополчення у Солом’янському районі
м. Києва».
(ПР-8460 від 22.01.2016)

Проектом рішення передбачено: погодити поділ земельної ділянки площею
1,0440 га, що перебуває в оренді державного підприємства на підставі
договору оренди від 07.07.1994 №72-5-00001 на сформовані в межах категорії
земель промисловості:
- земельну ділянку площею 0,3018 га;
- земельну ділянку площею 0,7422 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поділ та надання державному
підприємству «Дирекція пересувних циркових колективів України» земельної
ділянки для будівництва автобази на вул. Народного ополчення у
Солом’янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Кісільов І.П.
участі в голосуванні не брали.
10.8. Розгляд кадастрових справ (зміна виду використання земельних
ділянок):
10.8.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21896
Проект рішення «Про зміну виду використання земельної

ділянки гаражно-будівельного кооперативу «Ямський» для
будівництва,
експлуатації
та
обслуговування
багатофункціонального житлово-громадського комплексу
на вул. Старонаводницькій, 2-20 у Печерському районі
м. Києва».
(ПР-8814 від 10.02.2016)

Проектом рішення передбачено: змінити вид використання земельної
ділянки площею 3,0251га, право власності на яку посвідчено державним актом
на право власності на земельну ділянку від 03.04.2008 №02-8-00168.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Капланов Б.С., Дюжев С.О., Балицька О.С.,
Кримчак С.О., Меліхова Т.І., Шкуро М.Ю., Харченко О.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про зміну виду
використання земельної ділянки гаражно-будівельного кооперативу
«Ямський»
для
будівництва,
експлуатації
та
обслуговування
багатофункціонального
житлово-громадського
комплексу
на
вул. Старонаводницькій, 2-20 у Печерському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Картавого І.Л.,
Шкура М.Ю., Харченка О.В., Меліхової Т.І., Банаса Д.М., Кримчака С.О.,
Балицької О.С., Бродського В.Я. для додаткового вивчення цього питання.
Головою робочої групи визначити депутата Шкура М.Я.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає,
«утрималось» - 3 (Міщенко О.Г., Турець В.В., Непоп В.І.).

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М . , Кісільов І.П.,
Баленко І.М. участі в голосуванні не брали.
10.9.Розгляд кадастрових справ (продаж):
10.9.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1300
Проект рішення «Про продаж земельних ділянок
товариству з обмеженою відповідальністю «АКС» для
експлуатації та обслуговування торговельного комплексу
на вул. Андрія Малишка, 3 (літ. Д) у Дніпровському районі
м. Києва».
(ПР-8294 від 22.12.2015)

Земельна ділянка загальною площею 0,0599 га (площі 0,0408 га та 0,0191 га).
Експертно-грошова оцінка 1 651 126,00 грн. станом на 16.11.2015:
площа 0,0408 га - експертно-грошова оцінка 1 124 639, 76 грн.
площа 0,0191 га - експертно-грошова оцінка 526 485, 77 грн.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продаж земельних ділянок
товариству з обмеженою відповідальністю «АКС» для експлуатації та

обслуговування торговельного комплексу на вул. Андрія Малишка, 3 (літ. Д) у
Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.)

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Кісільов І.П . ,
Баленко І.М. 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 Д-7211
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
земельної
ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю «Завод офісних та спеціальних меблів»
для будівництва житлового комплексу на просп. Академіка
Вернадського, 24 у Святошинському районі м. Києва».
(ПР-8584 від 28.01.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 02.02.2016
рішення не було прийнято.

Земельна ділянка площею 2,4776 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Назаренко В.Е.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Завод офісних та спеціальних
меблів» для будівництва житлового комплексу на просп. Академіка
Вернадського, 24 у Святошинському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Назаренко В.Е., Картавий І.Л.).

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Кісільов І.П.,
Баленко І.М. участі в голосуванні не брали.
11.2. Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни):
11.2.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-6354
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Якуш Тетяні Іванівні у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Лазурній. 15 у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-8391 від 18.01.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 09.02.2016
було прийнято рішення відкласти розгляд справи та запросити

заявника.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про передачу громадянці Якуш
Тетяні Іванівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Лазурній. 15 у Голосіївському районі м. Києва».
2. Повернути кадастрову справу А-6354 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову в
передачі громадянці Якуш Тетяні Іванівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Лазурній. 15 у Голосіївському районі м. Києва.
3. Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Киівради (Київської міської державної адміністрації) зарезервувати
земельну ділянку для оформлення та передачі її учасникам
антитерористичної операціїчленів їх сімей та членів сімей киян, які
загинули під час проведення антитерористичної операції на сході України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М . , Кісільов І.П . ,
Баленко І.М., Харченко О.В. участі в голосуванні не брали.
11.2.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-4437
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Тримбалюк Олені Володимирівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Левадній, 29-г у Дарницькому районі
м. Києва».
(ПР-8054 від 02.12.2015)

На засіданні комісії від 16.12.2015 було прийнято рішення
відкласти розгляд цього питання та направити матеріали на
розгляд робочої групи під головуванням І.Л. Картавого.
Відповідно до протоколу №2 засідання цієї робочої групи від
27.01.2016 постійній комісії рекомендовано підтримати проект
рішення за умови забезпечення Департаментом земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністраиії) присутності заявника на засіданні
постійної комісії при розгляді иього питання.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 02.02.2016
рішення не було прийнято.

Земельна ділянка площею 0,0832 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи протокол №2 засідання робочої групи від
27.01.2016, підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Тримбалкж Олені Володимирівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Левадній, 29-г 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» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати
Київської
міської
ради
Старовойт
В.М.,
Кісільов І.П., Баленко І.М., Харченко О.В. участі в голосуванні не
брали.
11.3. Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація):
11.3.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-2692
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянину Ткаченку Андрію
Миколайовичу для експлуатації та обслуговування жилого
будинку, господарських
будівель
і
споруд
у
пров. Сніжнянському, 3 у Печерському районі м. Києва».
(ПР-8325 від 28.12.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 02.02.2016
було прийнято рішення відкласти розгляд справи та запросити на
засідання постійної комісії заявника з матеріалами фотофіксації.

Земельна ділянка площею 0,0695 га - у приватну власність
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Ткаченку Андрію Миколайовичу для експлуатації та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у
пров, Сніжнянському, 3 у Печерському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Харченко О.В. участі в голосуванні не брали.
11.3.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9277
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної
ділянки громадянину
Струку
Дмитру
Миколайовичу для будівництва і обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Планерній, 34 у Солом’янському районі м. Києва».
(ПР-8298 від 23.12.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 02.02.2016
було прийнято рішення відкласти розгляд справи та запросити
заявника.
До постійної комісії надійшов лист заявника від 16.02.2016
N9 08/С-1749 з проханням виключити із цільового призначення
земельної ділянки слова «будівництво і».

Земельна ділянка площею 0,0740 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л., Меліхова Т.І., Струк Д.М.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Струку Дмитру Миколайовичу для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Планерній, 34 у Солом’янському районі м. Києва» за умови виключення з
цільового призначення земельної ділянки слів «будівництво і», враховуючи
звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Кісільов І.П.,
Баленко І.М.уХарченко О.В. участі в голосуванні не брали.
11.4. Повторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди та
внесення змін до них):
11.4.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-20269
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
Головному управлінню Міністерства внутрішніх справ
України в місті Києві договору оренди земельної ділянки
для будівництва адмінбудинку із торговельно-офісними
приміщеннями на вул. Крайній, 1 у Деснянському районі
м. Києва».
(ПР-8034 від 27.10.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 24.12.2015,
від 26.01.2016 та від 02.02.2016 було прийнято рішення відкласти
розгляд справи та запросити на засідання постійної комісії
заявника.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 27.12.2006 № 62-6-00367 площею 0,6833 га
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Шпитальний С.В., Зубко Ю.Г., Поліщук О.Г.,
Назаренко В.Е.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
Головному управлінню Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві
договору оренди
земельної ділянки для будівництва адмінбудинку із
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торговельно-офісними приміщеннями на вул. Крайній, 1 у Деснянському
районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Зубка Ю.Г.,
Меліхової Т.І., Назаренка В.Е. для додаткового вивчення цього питання.
Головою робочої групи визначити депутата Назаренка В.Е.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Кісільов І.П . ,
Баленко І.М . , Харченко О.В., Турець В.В., Петровець О. Ф. участі
в голосуванні не брали.
11.4.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-12521
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ
«СТС»
договору оренди земельних ділянок для будівництва,
експлуатації та обслуговування ринку для продажу
будівельних та господарських товарів на вул. Зодчих, 74 у
Святошинському районі м. Києва та внесення змін до
нього».
(ПР-8197 від 15.12.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 02.02.2016
було прийнято рішення відкласти розгляд справи.
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшло
депутатське звернення депутата Київської міської ради Д.В. Попова
від 11.02.2016 №08/279/08/053-042 (вх. від 11.02.2016 №08/2258)
щодо доцільності реалізації права оренди земельної ділянки на
вул. Зодчих, 74 у Святошинському районі м. Києва шляхом
відкритого та прозорого конкурсу, а також з проханням не
підтримувати проект рішення «Про поновлення ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ «СТС» договору оренди земельних ділянок для
будівництва, експлуатації та обслуговування ринку для продажу
будівельних та господарських товарів на вул. Зодчих, 74 у
Святошинському районі м. Києва та внесення змін до нього».

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельних ділянок від 02.03.2005 №75-6-00176 площею 0,3331 га та площею
0,0216 га та внести зміни до нього, а саме:
- слово та цифру «З роки» замінити словом та цифрою «5 років» у
відповідних відмінках;

- слова «закрите акціонерне товариство «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІИНА
КОМПАНІЯ «СТС» замінити словами «ПРИВАТНЕ АКЩОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «СТС» у
відповідних відмінках.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про поновлення ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ «СТС» договору оренди земельних ділянок для будівництва,
експлуатації та обслуговування ринку для продажу будівельних та
господарських товарів на вул. Зодчих, 74 у Святошинському районі м. Києва
та внесення змін до нього».
2. Повернути кадастрову справу Л-12521 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову в
поновленні
ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІИНА КОМПАНІЯ «СТС» договору оренди
земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування ринку для
продажу будівельних та господарських товарів на вул. Зодчих, 74 у
Святошинському районі м. Києва та внесення змін до нього, оскільки
будівництво на зазначених земельних ділянках не було розпочато; земельні
ділянки розташовані в межах «червоних ліній» та відповідно до статті 18
Закону України «Про автомобільні дороги» розташування будь-яких
об'єктів, будівель, споруд або їх частину межах «червонихліній» вулиці не
допускається.
3. Звернутись до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) щодо необхідності вжиття заходів для
приведення земельної ділянки у належний стан.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Бродський В.Я., Марченко Р.В.).

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Харченко О.В., Турець В.В., участі в голосуванні не
брали.
11.5. Повторний розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішень
Київської міської ради):
11.5.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1295
Повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін до
рішень Київської міської ради».
(ПР-8108 від 08.12.2015)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 23.12.2015
питання було знято з розгляду за пропозицією депутата Київської

місько ї ради В. Михайленка.

Проектом рішення передбачено:
1. Внести зміни в додаток до рішення Київської міської ради від 02.06.2015
№ 607/1471 «Про визначення переліку земельних ділянок для опрацювання
можливості продажу їх (або права оренди на них) на земельних торгах», а
саме:
у пункті 13 у графі 3 «Цільове призначення земельної ділянки» слова
«будівництва, обслуговування та експлуатації житлового комплексу з
об'єктами спортивно-оздоровчого та торговельного призначення зі
збереженням існуючого стадіону та благоустроєм території» замінити
словами «будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу
з об'єктами торговельного призначення» та у графі 4 «Орієнтовна площа
земельної ділянки, га» цифри «2,32» замінити цифрами «0,91».
2. Внести зміни в додаток до рішення Київської міської ради від 20.11.2014
№ 395/395 «Про визначення переліку земельних ділянок для опрацювання
можливості продажу їх (або права оренди на них) на земельних торгах»,
а саме
- у пункті 10 у графі 3 «Вид права» слова та цифри «оренда на 5 років»
замінити словом «власність».
3. Внести зміни в додаток до рішення Київської міської ради від 28.08.2008
№ 135/135 «Про затвердження переліку земельних ділянок, призначених для
продажу на земельних торгах (аукціонах з продажу земельних ділянок або
права їх оренди) під забудову» (зі змінами та доповненнями), а саме:
- у пункті 4 в графі 2 «Адреса земельної ділянки» слова та цифри «вул. Фрунзе,
172» замінити словами та цифрами «вул. Семена Скляренка, 21» т ау графі З
«Орієнтовна площа земельної ділянки, га» цифри «0,47» замінити цифрами
«0,14».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішень
Київської міської ради».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Харченко О.В., Турець В.В. участі в голосуванні не
брали.
12. Розгляд правових висновків управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради - матеріали додаються.
12.1. СЛУХАЛИ: Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
14.01.2016 №08/230-68 до проекту рішення «Про
приватизацію земельної ділянки громадянам Ліхнову Павлу
Микитовичу, Ліхновій Марії Миколаївні, Ліхнову Валерію

Павловичу, Процківу Віталію Миколайовичу, Процків
Ярославі Віталіївні та Процків Софії Віталіївні для
будівництва
та
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Робітничій, 2-а у
Святошинському районі м. Києва» (ПР-8087 від 07.12.2015,
справа П-9304) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 14.01.2016 №08/230-68, проект рішення з
пояснювальною запискою та додатками до нього —на 8-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
14.01.2016 №08/230-68 до проекту рішення Київської міської ради «Про
приватизацію земельної ділянки громадянам Ліхнову Павлу Микитовичу,
Ліхновій Марії Миколаївні, Ліхнову Валерію Павловичу, Процківу Віталію
Миколайовичу, Процків Ярославі Віталіївні та Процків Софії Віталіївні для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Робітничій, 2-а у Святошинському районі м. Києва».
2. Повернути вищезазначений проект рішення з матеріалами
кадастрової справи П-9304 до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на доопрацювання з урахуванням зауважень, викладених у
правовому висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 14.01.2016 №08/230-68.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Харченко О.В. Шарій В.В., Кримчак С.О. участі в
голосуванні не брали.
12.2. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
04.02.2016 №08/230-206 до проекту рішення «Про передачу
земельної ділянки Гочіяєву Юсуфу Борисбійовичу для
експлуатації та обслуговування виробничої будівлі на
вул. Синьоозерній, 6 у Святошинському районі м. Києва»
(ПР-8222
від
15.12.2015,
справа
Д-7102)
матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 04.02.2016 №08/230-206, проект рішення з
пояснювальною запискою —на 7-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
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04.02.2016 №08/230-206 до проекту рішення Київської міської ради «Про
передачу земельної ділянки Гочіяєву Юсуфу Борисбійовичу для експлуатації
та обслуговування виробничої будівлі на вул. Синьоозерній, 6 у
Святошинському районі м. Києва».
2. Повернути вищезазначений проект рішення з матеріалами
кадастрової справи Д-7102 до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на доопрацювання з урахуванням зауважень, викладених у
правовому висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 04.02.2016 №08/230-206.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Харченко О.В. Шарій В.В., Кримчак С.О. участі в
голосуванні не брали.
12.3. СЛУХАЛИ: Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
04.02.2016 №08/230-210 до проекту рішення «Про передачу
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«ІНТЕРНЕШЕНЕЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЦЕНТР» земельної
ділянки
для
експлуатації
та
обслуговування
адміністративного будинку і нежилих приміщень (підвалу)
на вул. Великій Васильківській, 15/2 у Печерському районі
м. Києва» (ПР-8183 від 11.12.2015, справа А-21833) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 04.02.2016 №08/230-210, проект рішення з
пояснювальною запискою - на 7-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
04.02.2016 №08/230-210 до проекту рішення Київської міської ради «Про
передачу товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНЕШЕНЕЛ
ДЕВЕЛОПМЕНТ ЦЕНТР» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування адміністративного будинку і нежилих приміщень (підвалу) на
вул. Великій Васильківській, 15/2 у Печерському районі м. Києва» та
виключити із зазначеного проекту рішення пункт 4.
2. Винести зазначений проект рішення на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Кісільов І.П . ,
Баленко І.М.у Харченко О.В. , Зубко Ю.Г., Кримчак С.О. участі в
голосуванні не брали.
12.4. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
04.02.2016 №08/230-211 до проекту рішення «Про
приватизацію земельної ділянки громадянкам Савченко
Марії Михайлівні та Пиндик Людмилі Михайлівні для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Залежній, 11 у
Голосіївському районі м. Києва» (ПР-8192 від 14.12.2015,
справа П-4713) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 04.02.2016 №08/230-211, проект рішення з
пояснювальною запискою - на 7-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
04.02.2016 №08/230-211 до проекту рішення Київської міської ради «Про
приватизацію земельної ділянки громадянкам Савченко Марії Михайлівні та
Пиндик Людмилі Михайлівні для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Залежній, 11 у
Голосіївському районі м. Києва».
2. Повернути вищезазначений проект рішення з матеріалами
кадастрової справи П-4713 до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на доопрацювання з урахуванням зауважень, викладених у
правовому висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 04.02.2016 №08/230-211.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Кісільов І.П . ,
Баленко І.М., Харченко О.В., Зубко Ю.Г., Кримчак С.О. участі в
голосуванні не брали.
12.5. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
04.02.2016 №08/230-209 до проекту рішення «Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ ПРОФЕСІЙНОТЕХНІЧНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ
ЗАКЛАДУ
«МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ
ЦЕНТР
ЮВЕЛІРНОГО

МИСТЕЦТВА М. КИЄВА» для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд навчального закладу на
вул. Сім’ї Сосніних, 13,15 у Святошинському районі
м. Києва» (ПР-8241 від 15.12.2015, справа А-13328) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 04.02.2016 №08/230-209, проект рішення з
пояснювальною запискою - на 7-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
04.02.2016 №08/230-209 до проекту рішення Київської міської ради «Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ДЕРЖАВНОМУ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ
ЗАКЛАДУ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА
м. КИЄВА» для експлуатації та обслуговування будівель і споруд навчального
закладу на вул. Сім’ї Сосніних, 13,15 у Святошинському районі м. Києва».
2. Повернути вищезазначений проект рішення з матеріалами
кадастрової справи А-13328 до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на доопрацювання з урахуванням зауважень, викладених у
правовому висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 04.02.2016 №08/230-209.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М . , Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Харченко О.В., Зубко Ю Г., Кримчак С.О. участі в
голосуванні не брали.
12.6. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
04.02.2016 №08/230-207 до проекту рішення «Про
поновлення
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«УКРАЇНСЬКА
АВТОМОБІЛЬНА
КОРПОРАЦІЯ» договору оренди земельної ділянки для
влаштування, експлуатації та обслуговування автостоянки
на вул. Академіка Туполєва, 19 у Святошинському районі
м. Києва та внесення змін до нього» (ПР-8234 від
15.12.2015, справа А-21596) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 04.02.2016 №08/230-207, проект рішення з
пояснювальною запискою —на 7-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
04.02.2016 №08/230-207 до проекту рішення Київської міської ради «Про
поновлення
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» договору оренди
земельної ділянки для влаштування, експлуатації та обслуговування
автостоянки на вул. Академіка Туполєва, 19 у Святошинському районі
м.Києва та внесення змін до нього».
2. Повернути вищезазначений проект рішення з матеріалами
кадастрової справи А-21596 до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на доопрацювання з урахуванням зауважень, викладених у
правовому висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 04.02.2016 №08/230-207.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Харченко О.В., Зубко Ю.Г., Кримчак С.О. участі в
голосуванні не брали.
12.7. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
04.02.2016 №08/230-208 до проекту рішення «Про
розірвання договору оренди земельної ділянки від
09.12.2003 №85-6-00083 укладеного між Київською міською
радою та товариством з обмеженою відповідальністю
«СПАРК» для будівництва, обслуговування та експлуатації
житлово-офісного будинку на вул. Костянтинівській, 33 у
Подільському районі м. Києва та надання дозволу на
опрацювання можливості її продажу або продажу права її
оренди на земельних торгах» (ПР-8169 від 11.12.2015,
справа А-21474) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 04.02.2016 №08/230-208, проект рішення з
пояснювальною запискою - на 8-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
04.02.2016 №08/230-208 до проекту рішення Київської міської ради «Про
розірвання договору оренди земельної ділянки від 09.12.2003 №85-6-00083,
укладеного між Київською міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю «СПАРК» для будівництва, обслуговування та експлуатації
житлово-офісного будинку на вул. Костянтинівській, 33 у Подільському
районі м. Києва та надання дозволу на опрацювання можливості її продажу
або продажу права її оренди на земельних торгах».

2. Повернути вищезазначений проект рішення з матеріалами
кадастрової справи А-21474 до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на доопрацювання з урахуванням зауважень, викладених у
правовому висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 04.02.2016 №08/230-208.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 6 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати
Київської міської ради
Старовойт
Кісільов І.П., Баленко І.М., Харченко О.В., Зубко
Кримчак С.О. участі в голосуванні не брали.
12.8. СЛУХАЛИ:

В.М.,
Ю.Г.,

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
08.02.2016 №08/230-223 до проекту рішення «Про надання
дозволу на проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки, що підлягає продажу» (ПР-8188 від
11.12.2015, справа Є-1229) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 08.02.2016 №08/230-223, проект рішення з
пояснювальною запискою, лист Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної
адміністрації)
від
15.02.2016 №0570822765
на 15-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
08.02.2016 №08/230-223 до проекту рішення Київської міської ради «Про
надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки,
що підлягає продажу».
2.
Повернути вищезазначений проект рішення з матеріалами
кадастрової справи Є-1229 до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на доопрацювання з урахуванням зауважень, викладених у
правовому висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 08.02.2016 М 08/230-223.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Харченко О.В., Зубко Ю.Г., Кримчак С.О.,
Непоп В.І. участі в голосуванні не брали.
12.9. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд правового висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради
від 13.01.2016 №08/230-50 до проекту рішення «Про

передачу громадянці Сенченко Наталії Ернестівні у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування
житлового
будинку,
господарських
будівель і споруд на вул. Передовій, 2/2 у Голосіївському
районі м. Києва» (ПР-8239 від 15.12.2015, справа А-17480) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 13.01.2016 №08/230-50, проект рішення
Київської міської ради ПР-8239 від 15.12.2015 з пояснювальною
запискою, витяг №08/281-15к з протоколу №3 засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури
та землекористування від 26.01.2016 - на 9-ти арк.)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 26.01.2016 прийнято рішення повернути матеріали до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) на доопрацювання згідно з правовим
висновком.
Виноситься на повторний розгляд згідно листа Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 04.02.2016 №0570212006.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
13.01.2016 №08/230-50 до проекту рішення Київської міської ради «Про
передачу громадянці Сенченко Наталії Ернестівні у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Передовій, 2/2 у Голосіївському
районі м. Києва» з підстав, викладених у листі Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 04.02.2016 М057021-2006.
2.
Винести вищезазначений проект рішення на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Кісільов І.П.,
Баленко І.М., Харченко О.В., Зубко Ю.Г., Кримчак С.О.,
Непоп В.І., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
13. Різне (розгляд листів, розгляд та затвердження протоколів засідань робочих
груп) - матеріали додаються.
13.1. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд звернення депутата Київської міської

ради СулигиЮ.А. від
матеріали додаються.

04.02.2016 №08/279-140-332

-

З урахуванням листа Української Православної Церкви Київського
Патріархату релігійної громади парафії Почаївської ікони Божої
Матері у Голосіївському районі м. Києва від 04.02.2016 №9.
З урахуванням звернення народного депутата України О. Супруненка
від 04.02.2016№С-414/541 (вх. №08/1980 від 05.02.2016).
З урахуванням листа Центрального територіального управління
капітального будівництва Міністерства оборони України від
08.02.2016№1/23 (вх. № 08/2040від 08.02.2016).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 09.02.2016
було прийнято рішення перенести розгляд цього питання.
(депутатське звернення Сулиги Ю.А. від 04.02.2016 № 08/279-140-33 з
додатками до нього, лист депутата Київської міської ради Ю. Сулиги
відіб. 10.2016№08/279/140-345 - на 29-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією суб’єкта подання (лист від 16.02.2016
№08/279/140-345) зняти з порядку денного засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування розгляд звернення депутата Київської міської ради
Сулиги Ю.А. від 04.02.2016 №08/279-140-332.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Баленко І.М.,
Зубко Ю.Г., Рослякое В.В., Кримчак С.О., Шкуро М.Ю.,
Банас Д.М. участі в голосуванні не брали.
13.2. СЛУХАЛИ:

Розгляд звернення депутата Київської міської ради
С. Кутняка від 01.02.2016 №08/279/08/140/366 (вх. №08/1643
від 02.02.2016) стосовно питання щодо надання у власність
ОК ЖБК «Нагірна 18/16» земельної ділянки для закінчення
будівництва житлового будинку на вул. Нагірній 18/16 у
Шевченківському районі м. Києва - матеріали додаються
(лист депутата Київської міської ради С. Кутняка від 01.02.2016
№208/279/08/140/366 (вх. №08/1643 від 02.02.2016) - на 25-ти арк).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Поліщук О.Г., Кутняк С.В.
УХВАЛИЛИ: 1, Взяли до уваги лист депутата Київської міської ради С. Кутняка,
а також інформацію, озвучену представниками ОК ЖБК «Нагірна 18/16» та
директором Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) О. Поліщука щодо
ситуації яка склалася з приводу оформлення земельної ділянки на
вул. Нагірній, 18/16 у Шевченківському районі м. Києва.

2. Підтримали ініціативу депутата Київської міської ради С. Кутняка
щодо підготовки відповідного проекту рішення Київської міської ради
стосовно надання у власність ОК ЖБК «Нагірна 18/16» земельної ділянки для
закінчення будівництва житлового будинку на вул. Нагірній, 18/16 у
Шевченківському районі м. Києва.
3. Надали доручення управлінню забезпечення діяльності постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування підготувати звернення до заступника голови Київської
міської державної адміністрації О. Спасибка з проханням прийняти на
особистому прийомі членів ОК ЖБК «Нагірна 18/16» для обговорення шляхів
вирішення питань щодо оформлення земельної ділянки на вул. Нагірній, 18/16
у Шевченківському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Баленко І.М.,
Зубко Ю.Г., Росляков В.В,, Кримчак С.О., Шкуро М.Ю.,
Банас Д.М. участі в голосуванні не брали.
Питання, винесені на розгляд додатково, прийняті рекомендації,
•
•
•
•
*
о*
висновки та інші
рішення
постійної
комісії х/»
Київської•• міської
ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
14. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київської міської ради Р.В. Марченка
щодо розгляду проекту рішення «Про скасування рішення
Київської міської ради від 24.09.2015 №6/1909 «Про
розірвання договору оренди земельної ділянки площею
0,9289 га на вул. Глибочицькій, 5 у Шевченківському районі
м. Києва, укладеного між Київською міською радою та
Релігійним Управлінням Церкви Ісуса Христа Святих
Останніх Днів в Україні №91-6-00490 від 26.09.2005» та
внесення змін до договору оренди земельної ділянки».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Поліщук О.Г., Марченко Р.В., Кутняк С.В.,
Назаренко В.Е.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про скасування рішення Київської
міської ради від 24.09.2015 №6/1909 «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки площею 0,9289 га на вул. Глибочицькій, 5 у
Шевченківському районі м. Києва, укладеного між Київською міською радою
та Релігійним Управлінням Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів в
Україні №91-6-00490 від 26.09.2005» та внесення змін до договору оренди
земельної ділянки».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).,
«утрималось» - 5 (Римаренко С.Г., Петровець О.Ф., Меліхова Т.І.,
Негрич М.М., Росляков В.В.).

Депутати Київської міської ради Старовойт В.М., Харченко О.В.,
Банас Д.М ., Ш арій В.В. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

15. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київської міської ради, голови
постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
О.Г. Міщенка щодо скликання робочої наради стосовно
обговорення та ознайомлення членів постійної комісії з
процедурою підготовки та подання (внесення) суб'єктами
подання проектів рішень, а також їх розгляду та
відповідних матеріалів справ-клопотань і кадастрових справ
Київською міською радою у зв'язку із численними
зверненнями депутатів Київської міської ради.

Управлінню забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
забезпечити організацію та проведення робочої наради стосовно
обговорення та ознайомлення членів постійної комісії з процедурою
підготовки та подання (внесення) суб'єктами подання проектів рішень, а
також розгляду проектів рішень та відповідних матеріалів справ-клопотань і
кадастрових справ Київською міською радою за участю депутатів Київської
міської ради - членів постійної комісії з питань містобудування, архітектури
та землекористування, на яку запросити керівників Головного управління
Держгеокадастру, Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), управління організаційного та
документального забезпечення секретаріату Київської міської ради,
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради,
працівників управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, на
якій розглянути такі питання, а саме:
подання
(внесення)
до
управління
організаційного
та
документального забезпечення секретаріату Київської міської ради,
реєстрація в управлінні, оприлюднення на сайті Київської міської ради
ЬЦр://ктг.£ОУ.иа:
- розгляд та погодження проектів рішень постійними комісіями
Київської міської ради;
розгляд та погодження проектів рішень управлінням правового
забезпечення діяльності Київської міської ради,
відповідно до Регламенту Київської міської ради затвердженого
рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 №351/351, Положення
про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням
Київської міської ради від 19.06.2014 №9/9, Інструкції з діловодства в
Київській міській раді, затвердженої розпорядженням заступника
міського голови - секретаря Київської міської ради від 14.07.2014 №27.

Провести ознайомлення та навчання учасників наради щодо
користування містобудівним кадастром, розміщеним на сайті Шр://каащоу.иа
та Державним земельним кадастром (публічна кадастрова карта України),
який розміщений на сайті Шр ://тар.Іапб.20у .иа для оптимізації процесу
ознайомлення з матеріалами справ та проектами рішень.

17. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київської міської ради, голови
постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
О.Г. Міщенка щодо ознайомлення депутатів Київської
міської ради, членів постійної комісії з проектом рішення
«Про затвердження порядку набуття прав на землю із земель
комунальної власності у місті Києві» - матеріали
додаються.

Надано для ознайомлення депутатам Київської міської ради, членам
постійної комісії проект рішення «Про затвердження порядку набуття прав
на землю із земель комунальної власності) у місті Києві».
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О. Г. Міщенко

І. Л. Картавий

В цьому документі прошито та
пронумеровано 63 сторінки.
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і Секретар постійної комісії
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І.Л. Картавий

