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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII СКЛИКАННЯ
ПОСТІЙНА к о м і с і я з п и т а н ь м і с т о б у д у в а н н я ,
АРХІТЕКТУРИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, к. 1007

тел./факс (044) 202-73-09

Протокол № 7
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування

від 22.03.2016
ж*

13:00 год.

Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
зала засідань, №1017, 10-й поверх.

Присутні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування:
Міщенко О.Г.

голова постійної комісії, головуючий;

Кісільов І.П.
Турець В.В.
Харченко О.В.

перший
заступник
голови
землекористування);
заступник голови постійної комісії;
заступник голови постійної комісії;

Картавий І.Л.

секретар постійної комісії;

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

члени постійної комісії

(з

питань

Назаренко В.Е.,
Негрич М.М.,
Непоп В.І.,
Петровець О.Ф.,
Римаренко С.Г.,
Росляков В.В.,
Шарій В.В.,
Шкуро М.Ю.
Всього присутні 21 депутат Київської міської ради, члени постійної комісії.
Відсутні депутати: Марченко Р.В., Старовойт В.М.

Запрош ені:
Береза Б.Ю.
Маляревич О.В.
Пабат О.В.
Бондаренко В.В.
Новицький Д.Ю.

Цвях О.М.
Бондар Г.В.

Тацій Ю.О.

Поліщук О.Г.

народний депутат України;
депутати Київської міської ради;

керівник
апарату
Київської
міської
державної
адміністрації;
директор
Департаменту
житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації);
начальник Головного управління Держгеокадастру;
в. о. директора Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);
заступник директора Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) - начальник
Служби містобудівного кадастру;
директор Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації);

Кулаковський Ю.П.
Карпенко К.О.
Безродна В. О.

Македон В.М.
Плешкановська А.М.

представник дирекції по реконструкції Бортницької
станції аерації;
архітектор, розробник ДПТ в межах вулиць Вербова,
Куренівська,
Богатирська,
Московський
просп., Набережно-Рибальська, залізнична колія в
Оболонському районі м. Києва;
архітектор, розробник ДПТ с. Биківня;
архітектор,
розробник
ДПТ
в
межах
просп. Возз’єднання, залізниці, Броварського проспекту,
Русанівського каналу в Дніпровському районі м. Києва;

Дюжев С.А.
Олексієнко І.С.

Трифонова Т.О.,
Андрійшина Т.М..
Кожухівський О.,
Новицкий Д.Ю.,
Міхнюк І.В.,
Микита О.М.
Ковальчук І.П.

представник громадськості;
заступник голови ОСН «Комітет ради житлового
масиву Виноградар, представник координаційної ради
ГНО «Київське Віче»;
по питанню 2 порядку денного - ДПТ с. Биківня;

по справі-клопотання К-25827.

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

.

22 03.2016
1. Розгляд проекту ріш ення «Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 12 лютого 2015 року №63/928 «Про вшанування Героїв Небесної
Сотні» за поданням керівника апарату Київської міської державної
адміністрації В. Бондаренка - матеріали додаються.
2. Розгляд проекту ріш ення «Про затвердження детального плану території
селища Биківня у Деснянському районі м. Києва» за поданням заступника
голови Київської міської державної адміністрації О. Спасибка, в. о. директора
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Г. Бондар,
начальника відділу правового забезпечення Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) І. Рафальської - матеріали додаються.
3. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються
3.1. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни):
К-24066
К-24067
К-23430
К-25205
К-24016
3.2. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - юридичні особи):
К-25787
К-25827
3.3. Розгляд справ-клопотань (відмова у наданні дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок):
К-26074
К-26139
К-26138
К-26137
К-26136
К-26145
З

К-26146
К-26111

К-26142
К-26113

К-26141

К-26140

К-016143

К-26104

4. П овторний розгляд справ-клопотань - матеріали додаються
4.1. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни):
К-25612
К-25969
К-26056
5. Розгляд кадастрових справ - м ат еріали додаються
5.1. Розгляд кадастрових справ (надання / передача):
Д -1657
Д-7048
Д-6620
Д-7253
А-22177

Д-7264

5.2. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди земельних
ділянок та внесення змін до них):
А-22094
А-20427
А-22104
5.3. Розгляд кадастрових справ (приватизація):
П-9240
П-6955
П-9237
П-9133
П-9221
П-9148
П-9262
П-9257
5.4. Розгляд кадастрових справ (громадяни):
А -18631
А-6833
А -12144
А-7887
А-22055
А-22049
А-22051
А-22052
5.5. Розгляд
кадастрових
користування):
А-22003

справ

П-9068
П-9189

П-8411
П-8742

А-21801

А-22057

(припинення

права

постійного

5.6. Розгляд кадастрових справ (відмова у наданні дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок):
А-21633
А-22147
5.7. Розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішень Київської міської
ради):
А-22295
5.8. Розгляд кадастрових справ (затвердження проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок):
Д-5569
6. П овторний розгляд кадастрових справ - м ат еріали додаються.
6.1. Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни):
А -10956
6.2. Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація):
П-9297

6.3. Повторний розгляд кадастрових справ
Київської міської ради):
А-22314

(внесення змін до рішень

7. Розгляд правових висновків управління правового
діяльності К иївської міської ради - матеріали додаються.

забезпечення

7.1.
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 03.03.2016 №08/230-446/1 до проекту
рішення «Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«ПРОМБУД» договорів оренди земельних ділянок для будівництва
житлового будинку з паркінгом та для організації будівельних робіт на
вул. Боженка, 44, 46 у Голосіївському районі м. Києва та внесення змін до
них» (ПР-8812 від 10.02.2016, кадастрова справа А-22219) - матеріали
додаються.
7.2.
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 11.03.2016 №08/230-478 до проекту
рішення «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки, що підлягає продажу» (ПР-8385 від 16.01.2016,
кадастрова справа Є -1308) - матеріали додаються.
7.3.
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 15.03.2016 №08/230-507 до проекту
рішення «Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
«Науково-виробниче підприємство «ВІЛАН» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування будівлі матеріального складу та контрольнопропускного пункту на вул. Аеродромній, 12-А у Солом'янському районі
м. Києва» (ПР-8604 від 01.02.2016, кадастрова справа А-0885) - матеріали
додаються.
7.4.
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 14.03.2016 №08/230-490/1 до проекту
рішення «Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА
ФІРМА
«СТОЛИЦЯ» для експлуатації та обслуговування торговельного комплексу
у пров. Політехнічному, 3-к у Шевченківському районі м. Києва» (ПР-9013
від 22.02.2016, кадастрова справа Д-7054) - матеріали додаються.
8. Різне (розгляд листів, розгляд та затвердження протоколів засідань робочих
груп) - матеріали додаються.
8.1.
Розгляд листа громадян Яценко Н.А. та Свіщова В.В. від 17.02.2016
вх. №08/КО-1790 стосовно незаконного будівництва у дворі на
вул. Горького (Антоновича), 12 у Голосіївському районі м. Києва матеріали додаються.

ПИТАННЯ, ВНЕСЕНІ НА РОЗГЛЯД ДОДАТКОВО
9. Пропозиція директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Новицького Д.Ю. щодо розгляду проекту ріш ення «Про
передачу в іпотеку майна комунальної власності територіальної громади міста
Києва» за поданням заступника голови Київської міської державної
адміністрації 77. Пантелеєва, директора Департаменту житловокомунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Д. Новицького, завідувача
сектору правового забезпечення К Швець (№08/231-1380/ПР від 21.03.2016) матеріали додаються.
10. Пропозиція депутата Київської міської ради, голови постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Міщенка О.Г. щодо розгляду проекту ріш ення «Про
затвердження детального плану території в межах просп. Возз’єднання,
залізниці, Броварського проспекту, Русанівського каналу в Дніпровському
районі м. Києва» за поданням заступника голови КМДА О. Спасибка та
в. о. директора Департаменту містобудування та архітектури Г. Бондар матеріали додаються.
11. Пропозиція депутата Київської міської ради, першого заступника голови
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури
та землекористування Кісільова І.П. щодо розгляду проекту рішення «Про
затвердження детального плану території в межах вулиць Вербова,
Куренівська, Богатирська, Московський просп., Набережно-Рибальська,
залізнична колія в Оболонському районі м. Києва» за поданням заступника
голови Київської міської державної адміністрації О. Спасибка (№ 08/2311376/ПР від 17.03.2016) - матеріали додаються.
12. Пропозиція депутата Київської міської ради, голови постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Міщенка О.Г. щодо розгляду 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» з урахуванням
протоколу від 22.03.2016 №23 засідання робочої групи, створеної рішенням
постійної комісії на засіданні від 15.03.2016 (ПР-8814 від 10.02.2016,
кадастрова справа А-21896) - матеріали додаються.

1. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 12 лютого 2015 року №63/928 «Про
вшанування Героїв Небесної Сотні» за поданням керівника
апарату
Київської міської
державної
адміністрації
В. Бондаренка - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської м іської ради від
12.03.2016 № 08/231-1325/ПР; лист керівника апарату виконавчого органу
К иївської м іської ра д и (Київської м іської держ авної адміністрації) від
10.03.2016 № 009-42р; проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 11-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 12 лютого 2015 року №63/928 «Про вшанування
Героїв Небесної Сотні».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

2. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про затвердження детального
плану території селища Биківня у Деснянському районі
м. Києва» за поданням заступника голови Київської міської
державної адміністрації
О. Спасибка,
в.о. директора
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Г. Бондар, начальника відділу правового
забезпечення
Департаменту
містобудування
та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) І. Рафальської матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської м іської ради
від 18.03.2016 № 08/231-1377/ПР, проект детального плану території селища
Биківня у Деснянському районі м. Києва, проект рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 26-ти арк. Протокол № 6 від
20.01.2016 засідання погодж увальної комісії, висновок погодж увальної комісії
від 20.01.2016 - на 19-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Бондаренко В.В., Македон В.М., Балицька О.С.,
Харченко О.В., Меліхова Т.І., Картавий І.Л., Бродський В.Я., Трифонова Т.О.,
Андрійшина Т.М., Кожухівський О., Новицкий Д.Ю., Береза Б.Ю.,
Назаренко В.Е., Міхнюк І.В., Микита О.М.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про затвердження детального
плану території селища Биківня у Деснянському районі м. Києва» з
урахуванням рішень
погоджувальної комісії (протокол засідання
погоджувальної комісії від 20.01.2016 № 6, висновок погоджувальної комісії

від 20.01.2016) створеної відповідно до рішення Київської міської ради від
17.12.2015 року № 23/23 «Про утворення погоджувальної комісії із
вирішення спірних питань, які виникли під час громадського обговорення
детального плану території селища Биківня у Деснянському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Баленко І.М.,
Кримчак С.О., Старовойт В.М., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні
не брали.

3. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються
3.1. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни):
3.1.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24066
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Матвієнку Олександру Ігоровичу на
вул. Шевченка, 22-г у Дарницькому районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9125 від 29.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,07 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Олексієнко І.С.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Матвієнку Олександру Ігоровичу на вул. Шевченка, 22-г у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Старовойт В.М.,
Меліхова Т.І., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
3.1.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24067
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Матвієнку Віктору Миколайовичу на
вул. Шевченка, 22-ж у Дарницькому районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9126 від 29.02.2016)

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 Матвієнку Віктору Миколайовичу на вул. Шевченка, 22-ж у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В,, Старовойт В.М.,
Меліхова Т.І., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
3.1.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23430
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Бердоусу Віталію Володимировичу на
вул. Левадній, 92-6 у Дарницькому районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9071 від 26.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Бердоусу Віталію Володимировичу на вул. Левадній, 92-6 у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В ., Старовойт В.М .,
Меліхова Т.І., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
3.1.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25205
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Рагуліну Петру Васильовичу, члену
садівницького
товариства
«Залізничник»
на
вул. Призалізничній, діл. 5 у Дніпровському районі
м. Києва для ведення колективного садівництва».
(ПР-9120 від 29.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,07 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд справи-клопотання К-25205.

2. Створити робочу групу у складі депутатів Назаренка В.Е.,
Римаренка С.Г., Рослякова В.В. для додаткового вивчення цього питання.
Голову робочої групи визначити самостійно на її засіданні.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 9 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Старовойт В.М .,
Меліхова Т.І., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
3.1.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24016
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці
Угринюк
Марії
Петрівні
у
пров. Докучаєвському, 18 у Солом'янському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
(ПР-9139 від 29.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,06 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки
громадянці Угринюк Марії Петрівні у пров. Докучаєвському, 18 у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Повернути справу-клопотання К-24016 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.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Старовойт В.М.,
Меліхова Т.І., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

3.2. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - юридичні особи):
3.2.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25787
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
релігійній громаді «Церква християн віри євангельської
«Скинія» у Святошинському районі м. Києва при
Всеукраїнському
Союзі
церков
християн
віри

євангельської п'ятидесятників» на вул. Академіка
Каблукова, 6 у Солом'янському районі м. Києва для
реконструкції,
експлуатації
та
обслуговування
молитовного будинку».
(ПР-9243 від 17.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,34 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л., Кулаковський Ю.П.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
релігійній громаді «Церква християн віри євангельської «Скинія» у
Святошинському районі м. Києва при Всеукраїнському Союзі церков
християн віри євангельської п'ятидесятників» на вул. Академіка Каблукова, 6
у Солом'янському районі м. Києва для реконструкції, експлуатації та
обслуговування молитовного будинку».
2.
Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-25787 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань культури, туризму та інформаційної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Старовойт В.М .,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
3.2.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25827
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Національному музею історії України у Другій світовій
війні. Меморіальному комплексу на вул. Лаврській, 24 у
Печерському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування
автостоянки
для
відвідувачів
Національного музею історії України у Другій світовій
війні».
(ПР-9156 від 01.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,18 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Михайленко В.О., Зубко Ю.Г., Ковальчук І.П.,
Назаренко В.Е.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Національному музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальному
комплексу на вул. Лаврській, 24 у Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування автостоянки для відвідувачів Національного
музею історії України у Другій світовій війні».

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-25827 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань транспорту, зв'язку та реклами.
3. Звернутися до Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації
щодо
можливості
передачі
земельної
ділянки
площею ОД 8 га у постійне користування для експлуатації та обслуговування
автостоянки для відвідувачів Національного музею історії України у Другій
світовій війні на вул. Лаврській, 24 у Печерському районі м. Києва
Національному музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальному
комплексу.
4. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо
фактичного використання земельної ділянки, оскільки за інформацією,
озвученою на засіданні постійної комісії депутатами, земельна ділянка
використовується як майданчик для продажу автомобілів.
5. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, зв'язку та реклами та надходження відповіді від Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації та Департаменту міського
благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В,, Старовойт В.М.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

3.3. Розгляд справ-клопотань (відмова у наданні дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок):
3.3.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26074
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
громадянину
Мітцукову
Івану
Євгеновичу в межах м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
(ПР-9121 від 29.02.2016)

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 Мітцукову Івану Євгеновичу в межах м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В,, Кісільов І.П.,
Старовойт В.М ., Меліхова Т.І., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
3.3.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26139
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Оврамцю Анатолію
Михайловичу у Святошинському районі міста Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9104 від 29.02.2016)

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 Оврамцю Анатолію Михайловичу у Святошинському районі
міста Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Старовойт В.М ., Меліхова Т.І., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
3.3.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26138
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Федоренку Павлу
Ігоровичу у Святошинському районі міста Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9102 від 29.02.2016)

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 Федоренку Павлу Ігоровичу у Святошинському районі міста
Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

3.3.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26137
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Крумковській Г анні
Василівні у Святошинському районі міста Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9098 від 29.02.2016)

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
громадянці Крумковській Ганні Василівні у Святошинському районі міста
Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Кісільов І.П.,
Старовойт В.М., Меліхова Т.І., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
3.3.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26136
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
громадянці
Федоренко
Ользі
Анатоліївні у Святошинському районі міста Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9103 від 29.02.2016)

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
громадянці Федоренко Ользі Анатоліївні у Святошинському районі міста
Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

3.3.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26145
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Довженко Юлії Вікторівні у
Святошинському районі міста Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
(ПР-9105 від 29.02.2016)

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
громадянці Довженко Юлії Вікторівні у Святошинському районі міста Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В ., Кісільов І.П.,
Старовойт В.М., Меліхова Т.І., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
3.3.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26146
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Довженку Сергію
Сергійовичу у Святошинському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9062 від 26.02.2016)

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 Довженку Сергію Сергійовичу у Святошинському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

3.3.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26142
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Оврамець Олені Анатоліївні
у Святошинському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
(ПР-9118 від 29.02.2016)

Земельна ділянка площею ОДО га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Оврамець Олені Анатоліївні у Святошинському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марчснко Р.В., Кісільов І.П.,
Старовойт В.М ., Меліхова Т.І., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
3.3.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26141
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Оврамцю Михайлу
Анатолійовичу у Святошинському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9063 від 26.02.2016)

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 Оврамцю Михайлу Анатолійовичу у Святошинському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

3.3.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26140
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
громадянці
Оврамець
Тамарі
Миколаївні у Святошинському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9117 від 29.02.2016)

Земельна ділянка площею ОДО га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Оврамець Тамарі Миколаївні у Святошинському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В ., Кісільов І.П.,
Старовойт В.М ., Меліхова Т.І., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
3.3.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26143
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Оврамцю Валентину
Анатолійовичу у Святошинському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9064 від 26.02.2016)

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 Оврамцю Валентину Анатолійовичу у Святошинському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

3.3.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26104
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
громадянину
Плаксію
Петру
Михайловичу на вул. Кадетський гай та вул. Івана Пулюя у
Солом'янському
районі
м.
Києва
для
ведення
садівництва».
(ПР-9073 від 26.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,12 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 Плаксію Петру Михайловичу на вул. Кадетський гай та
вул. Івана Пулюя у Солом'янському районі м. Києва для ведення
садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В ., Кісільов І.П.,
Старовойт В.М., Меліхова Т.І., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
3.3.13. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26111
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Матвійчуку Олександру
Володимировичу у Солом'янському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9072 від 26.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,08 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Матвійчуку Олександру Володимировичу у Солом'янському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
2. За пропозицією депутата Київської міської ради, секретаря постійної
комісії Картавого І.Л. рекомендувати Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
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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» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марчеико Р.В., Кісільов І.П.,
Старовойт В.М., Меліхова Т.І., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
3.3.14. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26113
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Матвійчуку Олександру
Володимировичу у Солом'янському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9141 від 29.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Матвійчуку Олександру Володимировичу у Солом'янському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
2.
За пропозицією депутата Київської міської ради, секретаря постійної
комісії Картавого І.Л. рекомендувати Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (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» - 1 8 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марчеико Р.В., Кісільов І.П.,
Старовойт В.М., Меліхова Т.І., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.

4. П овторний розгляд справ-клопотань - м атеріали додаються.
4.1. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни):
4.1.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25612
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Гущину
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Артему Євгеновичу на вул. Національної Гвардії, 27-а у
Деснянському районі м. Києва для ведення садівництва».
(ПР-8593 від 29.01.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 15.03.2016
під час голосування рішення не було прийнято, оскільки не набрало
голосів.

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Михайленко В.О.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Гущину Артему Євгеновичу на вул. Національної Гвардії, 27-а у
Деснянському районі м. Києва для ведення садівництва» на наступне
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В ., Кісільов І.П.,
Старовойт В.М ., Меліхова Т.І., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
4 .1.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25969
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Сидоренко
Владиславі Олександрівні на вул. Кірова, 49 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд».
(ПР-8782 від 09.02.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 15.03.2016
було прийнято рішення перенести розгляд питання на чергове
засідання постійної комісії та запросити заявника.

Земельна ділянка площею 0,07 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд справ и-клопотання К-25969.
2. Створити робочу групу у складі депутатів Назаренка В.Е.,
Римаренка С.Г., Рослякова В.В. для додаткового вивчення цього питання.
Голову робочої групи визначити самостійно на її засіданні.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» —немає.

4.1.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26056
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Пузирю Миколі Арсеньовичу на вул. Шота
Руставелі, 36 у Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування індивідуального гаража».
(ПР-8923 від 16.02.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 15.03.2016
було прийнято рішення перенести розгляд питання на чергове
засідання постійної комісії.

Земельна ділянка площею 0,01 га - в оренду на 20 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Пузирю Миколі Арсеньовичу на вул. Шота Руставелі, 36 у
Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
індивідуального гаража».
2. Звернутися до Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації
щодо
можливості
передачі
земельної
ділянки
площею 0,01 га в оренду на 20 років для експлуатації та обслуговування
індивідуального гаража на вул. Шота Руставелі, 36 у Печерському районі
м. Києва громадянину Пузирю Миколі Арсеньовичу.
3. Повернутись до розгляду цього питання після отримання відповіді
від Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Старовойт В.М.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

5. Розгляд кадастрових справ - матеріали додаються.
5.1. Розгляд кадастрових справ (надання / передача):
5.1.1 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-1657
Проект рішення «Про передачу фізичній особі - підприємцю
Кравченку Олегу Ярославовичу земельної ділянки для
розташування, експлуатації та обслуговування відкритої
автостоянки на вул. Леніна, 55-а (літера «Е») (мікрорайон
Бортничі) у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8766 від 09.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,5274 га, у тому числі 0,0582 га в межах червоних
ліній, - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Турець В.В.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією мажоритарного депутата Баленка І.М.
перенести розгляд проекту рішення «Про передачу фізичній особі підприємцю Кравченку Олегу Ярославовичу земельної ділянки для
розташування, експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки на
вул. Леніна, 55-а (літера «Е») (мікрорайон Бортничі) у Дарницькому районі
м. Києва» на наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марчеико Р.В., Балицька О.С.,
Старовойт В.М ., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
5.1.2.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7048
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «Авва-сервіс» земельної ділянки для
створення озеленених територій загального користування та
влаштування інженерних споруд (берегоукріплення) на
просп. Оболонському (біля озера Опечень) в Оболонському
районі м. Києва».
(ПР-9210 від 09.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,6800 га, в межах прибережних захисних смуг, - в
оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Назаренко В.Е., Михайленко В.О., Картавий І.Л.,
Петровець О.Ф., Дюжев С.А.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «Авва-сервіс» земельної ділянки для створення
озеленених територій загального користування та влаштування інженерних
споруд (берегоукріплення) на просп. Оболонському (біля озера Опечень) в
Оболонському районі м. Києва».
2.
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати
депутату Київської міської ради Назаренку В.Е. наявні у департаменті
матеріали та інформацію щодо вищезазначеного проекту рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає,
«утрималось» - 4 (Картавий І.Л., Меліхова Т.І., Назаренко В.Е., Римаренко С.Г.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В ., Балицька О.С.,
Старовойт В.М., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
5.1.3 .СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6620
Проект рішення «Про

передачу

земельних

ділянок

акціонерному товариству «Науково-виробничий центр
«Борщагівський
хіміко-фармацевтичний
завод»
для
будівництва,
обслуговування
та
ремонту
об'єктів
інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури,
об'єктів зв'язку та дорожнього господарства на вул. Миру,
12, 17 у Святошинському районі м. Києва».
(ПР-8736 від 08.02.2016)

Земельні ділянки площами 0,0215 га та 1,1103 га - в оренду на 10 років;
земельна ділянка площею 0,0500 га —у власність (зміна цільового призначення
земельної ділянки, що перебуває у власності, та передача її з новим цільовим
призначенням).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Меліхова Т.І., Петровець О.Ф.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд кадастрової справи Д-6620.
2. Створити робочу групу у складі депутатів Петровця О.Ф.,
Рослякова В,В,, Назаренка В.Е. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Петровця О.Ф.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - 1 (Непоп В.І.), «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Балицька О.С.,
Старовойт В.М., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
5.1.4.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7253
Проект
рішення
«Про
передачу
ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«РЕМБУДТОРГ»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
нежитлових будівель на вул. Народного ополчення, 21 у
Солом'янському районі м. Києва».
(ПР-9043 від 24.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,9043 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Харченко О.В., Картавий І.Л.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «РЕМБУДТОРГ» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування нежитлових будівель на вул. Народного
ополчення, 21 у Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає,
«утрималось» - 3 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е., Михайленко В.О.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В ., Балицька О.С.,
Старовойт В.М ., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
5.1.5.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22177
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою

відповідальністю «АИ СІ ТІ» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі на
вул. Кудряшова, 9 у Солом'янському районі м. Києва».
(ПР-8968 від 18.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,2804 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ:
Міщенко
Михайленко В.О.

О.Г.,

Картавий

І.Л.,

Кулаковський

Ю.П.,

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «АИ СІ ТІ» земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування адміністративної будівлі на вул. Кудряшова, 9 у
Солом янському районі м. Києва» за умови виключення з проекту рішення
пункту З, яким передбачено розірвання договору оренди з попереднім
землекористувачем
(товариством з обмеженою відповідальністю
«САЛЮС»), за пропозицією депутата Київської міської ради, секретаря
постійної комісії Картавого 7. Л. Відповідно пункти 4, 5 вважати
пунктами 3, 4.
2. Звернутися до заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради Прокопіва В. В. щодо необхідності надання доручення
управлінню правового забезпечення діяльності Київської міської ради
подати позов до суду про стягнення з попереднього землекористувача товариства з обмеженою відповідальністю «САЛЮС» заборгованості по
сплаті орендної плати за договором оренди земельної ділянки від 12.10,2004
№>72-6-00208.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Балицька О.С.,
Старовойт В.М., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
5.1.6.СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7264
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ
ІНБУДТРАНС»
для
експлуатації та
обслуговування
будівлі
медичного
закладу
на
вул. Татарській, 2-е (літ. А) у Шевченківському районі
м. Києва».
(ПР-8862 від 15.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,3283 га —в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г,, Назаренко В.Е., Кулаковський Ю.П.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ
ІНБУДТРАНС» для експлуатації та обслуговування будівлі медичного закладу
на вул. Татарській, 2-е (літ. А) у Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

5.2. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди земельних
ділянок та внесення змін до них):
5.2.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22094
Проект рішення «Про поновлення ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЖИТЛО
БУДІВНИЦТВО ІНВЕСТИЦІЇ» договору оренди земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлово-офісного комплексу з нежитловими приміщеннями
та паркінгом у пров. Моторному, 11 у Голосіївському
районі м. Києва».
(ПР-9189 від 02.03.2016)

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 12.10.2005 №79-6-00359 площею 0,9907 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л., Непоп В.І.
УХВАЛИЛИ:
1.
Поновити
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТЛО БУДІВНИЦТВО ІНВЕСТИЦІЇ» договір
оренди земельної ділянки від 12.10.2005 №79-6-00359 площею 0,9907 га для
будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з
нежитловими приміщеннями та паркінгом у пров. Моторному, 11 у
Голосіївському районі м. Києва.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
12.10.2005 М 79-6-00359 на 10 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 М І95/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марчеико Р.В., Баленко І.М.,
Балицька О.С., Старовойт В.М., Росляков В.В., Шкуро М.Ю.
участі в голосуванні не брали.
5.2.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20427
Проект рішення «Про поновлення малому приватному
підприємству фірмі «ДУКАТ» договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування кафе
(прибудова до житлового будинку) на просп. 40-річчя

Жовтня, 118/1 у Голосіївському районі м. Києва та внесення
змін до нього».
(ПР-8467 від 22.01.2016)

До постійної комісії Київської міської ради з питань, містобудування,
архітектури та землекористування надійшов лист МПП фірми
«Дукат» від 04.03.2016 вх. №08/3737 щодо надання інформації про
стан розгляду справи.

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 25.10.2007 №79-6-00547 площею 0,0100 га та внести
зміни до нього, а саме:
слова «для будівництва, експлуатації і обслуговування кафе
(прибудова до житлового будинку)» замінити словами «для експлуатації та
обслуговування кафе (прибудова до житлового будинку)».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Бєлов О.В.
УХВАЛИЛИ: І. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення малому
приватному підприємству фірмі «ДУКАТ» договору оренди земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування кафе (прибудова до житлового будинку)
на просп. 40-річчя Жовтня, 118/1 у Голосіївському районі м. Києва та
внесення змін до нього».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-20427 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В,, Баленко І.М.,
Балицька О.С., Старовойт В.М., Росляков В.В., Шкуро М.Ю.
участі в голосуванні не брали.
5.2.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22104
Проект рішення «Про поновлення приватному підприємству
«МКСТ» договору оренди земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування закладу громадського
харчування, торгівлі та складських приміщень на
вул. Богатирській, 25 в Оболонському районі м. Києва».
(ПР-9239 від 17.03.2016)

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 11.01.2011 № 78-6-00657 площею 0,1410 га, в межах
червоних ліній.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити приватному підприємству «МКСТ» договір оренди
земельної ділянки від 11.01.2011 № 78-6-00657 площею 0,1410 га, в межах

червоних ліній, для експлуатації та обслуговування закладу громадського
харчування, торгівлі та складських приміщень на вул. Богатирській, 25 в
Оболонському районі м. Києва.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
11.01.2011 М 78-6-00657 на 5 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Баленко І.М.,
Балицька О.С., Старовойт В.М ., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.

5.3. Розгляд кадастрових справ (приватизація):
5.3.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9240
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Мороз Аллі Броніславівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Трахтемирівській, 2-6 у Голосіївському
районі м. Києва».
(ПР-8619 від 02.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0928 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Мороз Аллі Броніславівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Трахтемирівській, 2-6 у Голосіївському районі м. Києва».
2. Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Банас Д.М .,
Баленко І.М., Балицька О.С., Старовойт В.М ., Шкуро М.Ю.
участі в голосуванні не брали.

5.3.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-6955
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Петровій Наталії Пилипівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Комунальній, 62 у Голосіївському районі
м. Києва».
(ПР-8650 від 04.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Петровій Наталії Пилипівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Комунальній, 62 у Голосіївському районі м. Києва».
2.
Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марчеико Р.В ., Банас Д.М .,
Балеико І.М., Балицька О.С., Старовойт В.М., Шкуро М.Ю.
участі в голосуванні не брали.
5.3.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9237
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Сошиній Ірині Михайлівні для будівництва і
обслуговування
житлового
будинку,
господарських
будівель і споруд на вул. Крилова, 4-к у Дарницькому
районі м. Києва».
(ПР-8896 від 15.02.2016)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
довіреної особи заявниці від 29.12.2015 вх. №08/С-12979 з проханням
внести зміни до цільового призначення земельної ділянки та
розглянути можливість передати її для експлуатації та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Сошиній Ірині Михайлівні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Крилова, 4-к у Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з

цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи
звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 7 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Банас Д.М.,
Баленко І.М., Балицька О.С., Старовойт В.М., Шкуро М.Ю.
участі в голосуванні не брали.
5.3.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П -9133
Проект рішення «Про приватизацію громадянці Даниліній
Любові Василівні земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Крилова, 16-д у Дарницькому районі
м. Києва».
(ПР-9115 від 29.02.2016)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
довіреної особи заявниці від 04.03.2016 вх. М08/Д-2709 з проханням
внести зміни до цільового призначення земельної ділянки та
розглянути можливість передати її для експлуатації та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію громадянці
Даниліній Любові Василівні земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Крилова, 16-д у Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з
цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи
звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В ., Банас Д.М .,
Баленко І.М.У Балицька О.С., Старовойт В.М ., Шкуро М.Ю.
участі в голосуванні не брали.
5.3.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9068
Проект рішення «Про приватизацію
громадянину
Криницькому Сергію Вікторовичу земельної ділянки для
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Енгельса, 24 у
Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-9107 від 29.02.2016)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявника від 12.02.2016 вх. №08/К-1535 з проханням внести зміни до

цільового призначення земельної ділянки та розглянути можливість
передати її для експлуатації та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,0888 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію громадянину
Криницькому Сергію Вікторовичу земельної ділянки для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Енгельса, 24 у Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з
цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва та»,
враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Банас Д.М .,
Баленко І.М., Балицька О.С., Старовойт В.М ., Шкуро М.Ю.
участі в голосуванні не брали.
5.3.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-8411
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Радченко Людмилі Василівні, Радченку
Олександру Васильовичу, Радченко Ользі Василівні для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Переяславській,
2/1 у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-9138 від 29.02.2016)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявників від 24.02.2016 вх. №08/КО-2277 з проханням розглянути
можливість передати земельну ділянку для експлуатації та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у спільну часткову власність, с саме:
гр. Радченко Людмила Василівна - 5/200 від 0,1000 га;
гр. Радченку Олександру Васильовича - 5/200 від 0,1000 га;
гр. Радченко Ольгзі Василівні - 95/100 від 0,1000 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Радченко Людмилі Василівні, Радченку Олександру
Васильовичу, Радченко Ользі Василівні для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Переяславській, 2/1
у Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з цільового
призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи звернення
заявників.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

5.3.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9221
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Кізімі Світлані Юріївні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Лєрмонтова, 77-А у Дарницькому районі
м. Києва».
(ПР-8957 від 17.02.2016)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
довіреної особи заявниці від 15.12.2015 вх. №08/К-12382 з проханням
внести зміни до цільового призначення земельної ділянки та
розглянути можливість передати її для експлуатації та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
22.03.2016 №057022-5255 щодо повернення кадастрової справи
П-9221 на доопрацювання.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією суб'єкта подання (лист від 22.03.2016 №0570225255) повернути кадастрову справу П-9221 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) на доопрацювання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марчеико Р.В ., Банас Д.М.,
Баленко І.М., Балицька О.С., Старовойт В.М., Шкуро М.Ю.
участі в голосуванні не брали.
5.3.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П -9148
Проект рішення «Про приватизацію громадянці Харіній
Аллі Володимирівні земельної ділянки для будівництва та
обслуговування
житлового
будинку,
господарських
будівель і споруд на вул. Левадній, 86-г у Дарницькому
районі м. Києва».
(ПР-8926 від 16.02.2016)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявниці від 11.09.2015 вх. №08/Х-8480 з проханням внести зміни до

цільового призначення земельної ділянки та розглянути можливість
передати її для експлуатації та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Назаренко В.Е.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проект рішення «Про приватизацію
громадянці Харіній Аллі Володимирівні земельної ділянки для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Левадній, 86-г у Дарницькому районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Баленка І.М.,
Назаренка В.Е., Римаренка С.Г. для додаткового вивчення цього питання.
Голову робочої групи визначити самостійно на її засіданні.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Банас Д.М.,
Баленко І.М., Балицька О.С., Старовойт В.М., Шкуро М.Ю.
участі в голосуванні не брали.
5.3.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9262
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Юсипчук Галині Борисівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у 1-му пров. Крилова, 2 у Дарницькому районі
м. Києва».
(ПР-8892 від 15.02.2016)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
довіреної особи заявниці від 29.12.2015 вх. №08/Ю-12980 з проханням
внести зміни до цільового призначення земельної ділянки та
розглянути можливість передати її для експлуатації та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,0724 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Юсипчук Г алині Борисівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у 1-му
пров. Крилова, 2 у Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з
цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи
звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

5.3.10. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9257
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Дударю Олександру Володимировичу для
будівництва і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Садовій, 2-А у
Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-9145 від 29.02.2016)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявника від 16.10.2015 вх. М08/Д-9949 з проханням внести зміни до
цільового призначення земельної ділянки та розглянути можливість
передати її для експлуатації та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,0178 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Дударю Олександру Володимировичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Садовій, 2-А у Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з
цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи
звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Банас Д.М .,
Баленко І.М., Балицька О.С., Старовойт В.М., Шкуро М.Ю.
участі в голосуванні не брали.
5.3.11. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9189
Проект рішення «Про приватизацію громадянину Редьку
Віталію Антоновичу земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Костянтина Ареф'єва, 22/2 у Дарницькому
районі м. Києва».
(ПР-9134 від 29.02.2016)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
довіреної особи заявника від 18.09.2015 вх. №08/Р-8808 з проханням
внести зміни до цільового призначення земельної ділянки та
розглянути можливість передати Ті для експлуатації та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,0622 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію громадянину
Редьку Віталію Антоновичу земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Костянтина Ареф'єва, 22/2 у Дарницькому районі м. Києва» за умови
виключення з цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва
і»у враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марчеико Р.В., Банас Д.М.,
Баленко І.М.у Балицька О.С.у Старовойт В.М ., Шкуро М.Ю.
участі в голосуванні не брали.
5.3.12. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-8742
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Трохимець Аллі Василівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Будьонного, 2-а у Дарницькому районі
м. Києва».
(ПР-9111 від 29.02.2016)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
довіреної особи заявника від 22.09.2015 вх. №08/Т-8982 з проханням
внести зміни до цільового призначення земельної ділянки та
розглянути можливість передати її для експлуатації та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,0531 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Трохимець Аллі Василівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Будьонного, 2-а у Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з
цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи
звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марчеико Р .В .у Банас Д .М .у
Баленко І.М .у Балицька О.С.у Старовойт В.М.у Шкуро М.Ю.
участі в голосуванні не брали.

5.4. Розгляд кадастрових справ (громадяни):

5.4.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18631
Проект рішення «Про передачу громадянину Удоду
Роману Олеговичу, члену садівницького товариства
«Будівельник-1» Дарницького району м. Києва, земельної
ділянки для ведення колективного садівництва на
вул. 70-тій Садовій, діл. 109 у Дарницькому районі
м. Києва».
(ПР-8697 від 05.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0316 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Удоду Роману Олеговичу, члену садівницького товариства
«Будівельник-1» Дарницького району м. Києва, земельної ділянки для ведення
колективного садівництва на вул. 70-тій Садовій, діл. 109 у Дарницькому
районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-18631 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань екологічної політики.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Баленко І.М.,
Балицька О.С., Старовойт В.М ., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
5.4.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-6833
Проект рішення «Про передачу громадянкам Іващенко
Світлані Борисівні, Федоровій Любові Василівні та
Жуковій
Світлані Устимівні, членам
садівничого
товариства «Дніпро-2», у приватну власність земельних
ділянок для ведення колективного садівництва на вул. 39-ій
Садовій, діл. 6, вул. Малоземельній, 27/1 та на вул. 39-ій
Садовій, діл. 22 у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8706 від 05.02.2016)

Земельні ділянки загальною площею 0,1334 га - у приватну власність, з них:
Іващенко С.Б. - 0,0579 га,
Федоровій Л.В. - 0,0428 га,
Жуковій С.У. - 0,0327 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянкам
Іващенко Світлані Борисівні, Федоровій Любові Василівні та Жуковій
Світлані Устимівні, членам садівничого товариства «Дніпро-2», у приватну

власність земельних ділянок для ведення колективного садівництва на
вул. 39-ій Садовій, діл. 6, вул. Малоземельній, 27/1 та на вул. 39-ій Садовій,
діл. 22 у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Кісільов І.П.,
Марченко Р.В., Баленко І.М., Балицька О.С., Старовойт В.М.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
5.4.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-12144
Проект рішення «Про передачу громадянину Шаравському
Володимиру Петровичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Липовій, 11-а у
Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-9093 від 29.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0769 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Турець В.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про передачу громадянину
Шаравському Володимиру Петровичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Липовій, 11-а у Дарницькому районі м. Києва», оскільки
відповідно до Генерального плану міста, затвердженого рішенням
Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804, земельна ділянка
знаходиться в межах території, яка за функціональним призначенням
належить частково до території захисної зелені та частково до
території вулиць і доріг.
2. Повернути кадастрову справу А-12144 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову у
передачі земельної ділянки.
3. Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
зарезервувати земельну ділянку для
оформлення
її учасникам
антитерористичної операції та сім 9ям киян, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Кісільов І.П.,
Марченко Р.В., Баленко І.М., Балицька О.С., Старовойт В.М.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
5.4.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-7887
Проект рішення «Про передачу громадянину Андрейцеву
Сергію Євгеновичу у приватну власність земельної ділянки
36

для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Крилова, 55-а у
Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8964 від 17.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Андрейцеву Сергію Євгеновичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Крилова, 55-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» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Кісільов І.П.,
Марчеико Р . В Б а л е н к о І.М., Балицька О.С., Старовойт В.М.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
5.4.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21801
Проект рішення «Про передачу громадянину Горбаченку
Олегу Павловичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Гоголя, 14-6 у
Солом'янському районі м. Києва».
(ПР-8611 від 02.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0576 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про передачу громадянину
Горбаченку Олегу Павловичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Гоголя, 14-6 у Солом'янському районі м. Києва» на наступне
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування, на яке запросити
заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Кісільов І.П.,
Марчеико Р.В., Баленко І.М ., Балицька О.С., Старовойт В.М.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

5.4.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22057
Проект
рішення
«Про
передачу
громадянину
Парафєйнікову Борису Дмитровичу, члену громадської
організації
садівницького
товариства
«Фронтовик»
Солом'янського району м. Києва, земельної ділянки для
ведення
садівництва
на
вул.
Медовій,
102
у
Солом'янському районі м. Києва».
(ПР-9012 від 22.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0800 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Непоп В.І., Парафєйніков Б.Д., Береза Б.Ю.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Парафєйнікову Борису Дмитровичу,
члену громадської організації
садівницького товариства «Фронтовик» Солом'янського району м. Києва,
земельної ділянки для ведення садівництва на вул. Медовій, 102 у
Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В ., Старовойт В.М .,
Меліхова Т.І., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
5.4.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22055
Проект рішення «Про передачу громадянці Паламарчук
Тетяні Анатоліївні,
члену громадської організації
садівницького товариства «Фронтовик» Солом'янського
району м. Києва, земельної ділянки для ведення
садівництва на вул. Медовій, 106 у Солом'янському районі
м. Києва».
(ПР-9019 від 23.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0400 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Паламарчук Тетяні Анатоліївні, члену громадської організації садівницького
товариства «Фронтовик» Солом'янського району м. Києва, земельної ділянки
для ведення садівництва на вул. Медовій, 106 у Солом'янському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —17, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Старовойт В.М.,
Меліхова Т.І., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
5.4.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22049
Проект рішення «Про передачу громадянину Половку

Вячеславу Миколайовичу, члену громадської організації
садівницького товариства «Фронтовик» Солом'янського
району м. Києва, земельної ділянки для ведення
садівництва на вул. Медовій, 115 у Солом'янському районі
м. Києва».
(ПР-9001 від 22.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0800 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Половку
Вячеславу
Миколайовичу,
члену
громадської
організації
садівницького товариства «Фронтовик» Солом'янського району м. Києва,
земельної ділянки для ведення садівництва на вул. Медовій, 115 у
Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Старовойт В.М .,
Меліхова Т.І., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
5.4.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22051
Проект рішення «Про передачу громадянці Струк Євгенії
Кузьмівні, члену громадської організації садівницького
товариства «Фронтовик» Солом'янського району м. Києва,
земельної
ділянки
для
ведення
садівництва
на
вул. Медовій, 113 у Солом'янському районі м. Києва».
(ПР-9124 від 29.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0600 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г,
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Струк
Євгенії Кузьмівні, члену громадської організації садівницького товариства
«Фронтовик» Солом'янського району м. Києва, земельної ділянки для ведення
садівництва на вул. Медовій, 113 у Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Старовойт В.М.,
Меліхова Т.І., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.
5.4.10. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22052
Проект рішення «Про передачу громадянці Дудко Людмилі
Миколаївні, члену громадської організації садівницького
товариства «Фронтовик» Солом'янського району м. Києва,
земельної
ділянки
для
ведення
садівництва
на
вул. Медовій, 108 у Солом'янському районі м. Києва».

(ПР-9018 від 23.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0600 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Дудко
Людмилі Миколаївні, члену громадської організації садівницького товариства
«Фронтовик» Солом'янського району м. Києва, земельної ділянки для ведення
садівництва на вул. Медовій, 108 у Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Старовойт В.М.,
Меліхова Т.І., Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

5.5. Розгляд
кадастрових
користування):

справ

(припинення

права

постійного

5.4.10. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22003
Проект рішення
«Про
припинення комунальному
підприємству з питань будівництва житлових будинків
«Житлоінвестбуд-УКБ» права постійного користування
земельною ділянкою на вул. Миколи Лебедєва, ділянка №8
у складі проекту реконструкції та забудови території
мікрорайону, обмеженого вулицями Попудренка, Мініна,
Червоноткацькою
та
Червоногвардійською
у
Дніпровському районі м. Києва».
(ПР-9198 від 09.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,5372 га.
ВИСТУПИЛИ: Турець В.В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про припинення комунальному
підприємству з питань будівництва житлових будинків «ЖитлоінвестбудУКБ» права постійного користування земельною ділянкою на вул. Миколи
Лебедєва, ділянка №8 у складі проекту реконструкції та забудови території
мікрорайону, обмеженого вулицями Попудренка, Мініна, Червоноткацькою та
Червоногвардійською у Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О.Г., Кісільов І.П.,
Марченко Р.В., Баленко І.М ., Балицька О.С., Старовойт В.М.,
Шкуро М.Ю. участі в голосуванні не брали.

5.6. Розгляд кадастрових справ (відмова у наданні дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок):

5.6.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21633
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Балог Зоряні Степанівні у
м. Києві для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
(ПР-8729 від 08.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Балог Зоряні Степанівні у м. Києві для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П., Марчеико Р.В.,
Баленко І.М.9 Балицька О.С.у Старовойт В.М.у Шкуро М.Ю.
участі в голосуванні не брали.
5.6.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22147
Проект рішення «Про відмову громадянці Картозії Лаліті
Шалвівні у передачі земельної ділянки для будівництва
ресторану-кафе
для
відпочинку
громадян
між
просп. Генерала Ватутіна та вул. Миколи Закревського у
Деснянському районі м. Києва».
(ПР-8484 від 26.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,14 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову громадянці Картозії
Лаліті Шалвівні у передачі земельної ділянки для будівництва ресторану-кафе
для відпочинку громадян між просп. Генерала Ватутіна та вул. Миколи
Закревського у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І.П .у Марчснко Р.В.у
Баленко І.М .у Балицька О.С., Старовойт В.М.9 Шкуро М.Ю.
участі в голосуванні не брали.

5.7. Розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішень Київської міської
ради):
5.7.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22295

Проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 23.07.2015 №908/1772 «Про поділ
земельної ділянки, що перебуває в оренді обслуговуючого
кооперативу садово-дачного товариства «СТАДНЕ» для
ведення колективного садівництва в мікрорайоні Осокорки
у Дарницькому районі міста Києва та передачі громадянам,
членам обслуговуючого кооперативу садово-дачного
товариства «СТАДНЕ» у приватну власність земельних
ділянок для ведення колективного садівництва у
Дарницькому районі міста Києва».
(ПР-9235 від 14.03.2016)

П роектом ріш ення передбачено: внести зміни до рішення Київської міської
ради від 23.07.2015 №908/1772, а саме:
у третьому абзаці пункту чотири замінити цифри та слова «39,6329
(тридцять дев’ять цілих і шість тисяч триста двадцять дев’ять
десятитисячних)» на цифри та слова «39,6393 (тридцять дев’ять цілих і шість
тисяч триста дев’яносто три десятитисячних)»;
у
п ’ятому
абзаці
пункту
чотири
замінити
цифри
«8000000000:96:002:0029-0,1199» на цифри «8000000000:96:002:0029-0,1200»;
у пункті шість змінити цифри «31,5071» на цифри «31,5007».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 23.07.2015 №908/1772 «Про поділ земельної
ділянки, що перебуває в оренді обслуговуючого кооперативу садово-дачного
товариства «СТАДНЕ» для ведення колективного садівництва в мікрорайоні
Осокорки у Дарницькому районі міста Києва та передачі громадянам, членам
обслуговуючого кооперативу садово-дачного товариства «СТАДНЕ» у
приватну власність земельних ділянок для ведення колективного садівництва
у Дарницькому районі міста Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

5.8. Розгляд кадастрових справ (затвердження проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок):
5.8.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-5569
Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки Київській державній
академії водного транспорту імені гетьмана Петра
Конашевича-Сагайдачного
для
експлуатації
та
обслуговування гуртожитку на вул. Оленівській, 25 у

Подільському районі м. Києва».
(ПР-8801 від 10.02.2016)

До постійної комісії надійшов лист Київської державної академії
водного транспорту імені гетьмана Петра КонашевичаСагайдачного від 14.03.2016 №01/7-278 (вх. №08/214(з) від
15.03.2016) щодо розгляду справи.

Земельна ділянка площею 0,3539 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Київській державній академії
водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного для
експлуатації та обслуговування гуртожитку на вул. Оленівській, 25 у
Подільському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Баленко І.М .,
Балицька О.С., Старовойт В.М., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.

6. П овторний розгляд кадастрових справ - матеріали додаються.
6.1. Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни):
6.1.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-10956
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Ананіну Андрію Олексійовичу у приватну
власність
земельної
ділянки
для
будівництва
і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Ватутіна, 15-а у Солом'янському районі
м. Києва».
(ПР-8643 від 03.02.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування
архітектури та землекористування від
15.03.2016
під час розгляду цього питання було прийнят
перенести його розгляд та запросити на засідання комісії заявника.

,

Земельна ділянка площею 0,0799 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Назаренко В.Е.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянину
Ананіну Андрію Олексійовичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Ватутіна, 15-а у Солом'янському районі м. Києва».
2.
Створити робочу групу у складі депутатів Назаренка В.Е.,
Римаренка С.Г., Рослякова В.В. для додаткового вивчення цього питання.
Голову робочої групи визначити самостійно.

З.
Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марчеико Р.В., Баленко І.М.,
Балицька О.С., Старовойт В.М ., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.

6.2. Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація):
6.2.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9297
Розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянкам Пігулик Тетяні Василівні та
Андріановій Ніні
Донатівні для
будівництва та
обслуговування
житлового
будинку,
господарських
будівель і споруд у пров. Ремісничому, 4 у Голосіївському
районі м. Києва».
(ПР-8596 від 29.01.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування
архітектури та землекористування від
01.03.2016 було ухвалено підтримати проект рішення до розробки
детального плану території.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом заявників від
11.03.2016 вх. №08/КО-2929 з проханням виключити з цільового
призначення земельної ділянки слова «будівництва і».

,

Земельна ділянка площею 0,0549 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частина громадянки Пігулик Т.В. - 1/3 від 0,0549 га;
- частина громадянки Андріанової Н.Д. - 2/3 від 0,0549 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати звернення заявників та виключити з цільового
призначення земельної ділянки у проекті рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянкам Пігулик Тетяні Василівні та Андріановій Ніні
Донатівні для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Ремісничому, 4 у Голосіївському
районі м. Києва» слова «будівництва та».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марчеико Р.В., Баленко І.М.,
Балицька О.С., Старовойт В.М., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.

6.3. Повторний розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішень Київської
міської ради):

6.3.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22314
Проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 10.09.2015 №1032/1896 «Про внесення
змін до договору оренди земельної ділянки від 30.07.2003
№75-6-00072 (в редакції угоди про поновлення та про
внесення змін та доповнень до договору оренди земельної
ділянки від 14.10.2011 №75-6-00526) на просп. Академіка
Палладіна, 16/39 у Святошинському районі м. Києва».
(ПР-9221 від 11.03.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
15.03.2016 було прийнято рішення перенести розгляд питання на
чергове засідання комісії на яке запросити заявника.

П роектом ріш ення передбачено: внести зміни до рішення Київської міської
ради від 10.09.2015 №1032/1896 «Про внесення змін до договору оренди
земельної ділянки від 30.07.2003 №75-6-00072 (в редакції угоди про
поновлення та про внесення змін та доповнень до договору оренди земельної
ділянки від 14.10.2011 №75-6-00526) на просп. Академіка Палладіна, 16/39 у
Святошинському районі м. Києва» в частині терміну користування, а саме:
слова та цифри «15 років» замінити словами та цифрами «25 років» у
відповідних відмінках.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Меліхова Т.І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про внесення змін до
рішення Київської міської ради від 10.09.2015 №1032/1896 «Про внесення змін
до договору оренди земельної ділянки від 30.07.2003 №75-6-00072 (в редакції
угоди про поновлення та про внесення змін та доповнень до договору оренди
земельної ділянки від 14.10.2011 №75-6-00526) на просп. Академіка
Палладіна, 16/39 у Святошинському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Картавого І.Л.,
Меліхової Т.І. Михайленка В.О. Непопа В.І. для додаткового вивчення
цього питання. Голову робочої групи визначити самостійно.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -17, «проти» - немає, «утрималось» - 1 (Непоп В.І.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Баленко І.М.,
Балицька О.С., Старовойт В.М ., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.

1. Розгляд правових висновків управління правового забезпечення
діяльності К иївської міської ради - м атеріали додаються.
7.1. СЛУХАЛИ:

Розгляд

правового

висновку

управління

правового

забезпечення діяльності Київської міської ради від 03.03.2016
№08/230-446/1 до проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «ПРОМБУД»
договорів оренди земельних ділянок для будівництва
житлового будинку з паркінгом та для організації
будівельних робіт на вул. Боженка, 44, 46 у Голосіївському
районі м. Києва та внесення змін до них» (ПР-8812 від
10.02.2016, кадастрова справа А-22219) - матеріали
додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
м іської ради від 03.03.2016 № 08/230-446/1, проект рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 9-т и арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Картавий І.Л., Кримчак С.О., Петровець О.Ф.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
03.03,2016 №08/230-446/1 до проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «ПРОМБУД» договорів оренди земельних
ділянок для будівництва житлового будинку з паркінгом та для організації
будівельних робіт на вул. Боженка, 44, 46 у Голосіївському районі м. Києва та
внесення змін до них».
2. Винести вищезазначений проект рішення на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - немає, «утрималось» - 4 (Міщенко О.Г.,
Картавий І.Л., Михайленко В.О., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Баленко І.М.,
Балицька О.С., Старовойт В.М ., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
7.2. СЛУХАЛИ:

Розгляд
правового
висновку
управління
правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 11.03.2016
№08/230-478 до проекту рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки,
що підлягає продажу» (ПР-8385 від 16.01.2016, кадастрова
справа Є -1308) - матеріали додаються.
До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування надійшов лист Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 18.03.2016 №057082-5115 щодо
заперечень до правового висновку.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 11.03.2016 №08/230-478, проект ріш ення з пояснювальною запискою до нього
—на 4-х арк., лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської держ авної адміністрації) від 18.03.2016 №0570825115 - на 2-х арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Харченко О.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
11.03.2016 №08/230-478 до проекту рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу» (ПР-8385 від 16.01.2016, кадастрова справа Є-1308), з підстав,
викладених у листі Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
18.03.2016 №057082-5115.
2. Винести вищезазначений проект рішення на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -16, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Марчеико Р.В., Баленко І.М.,
Балицька О.С., Старовойт В.М., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
7.3. СЛУХАЛИ:

Розгляд
правового
висновку
управління
правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 15.03.2016
№08/230-507 до проекту рішення «Про передачу товариству з
обмеженою
відповідальністю
«Науково-виробниче
підприємство «ВІЛАН» земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування будівлі матеріального складу та
контрольно-пропускного пункту на вул. Аеродромній, 12-А у
Солом'янському районі м. Києва» (ПР-8604 від 01.02.2016,
кадастрова справа А-0885) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 15.03.2016 №08/230-507, проект рішення з пояснювальною запискою до нього
- на 8-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Михайленко В.О., Кулаковський Ю.П.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, члена
постійної комісії Михайленка В.О. відхилити зауваження, викладені у
правовому висновку управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 15.03.2016 М208/230-507 до проекту рішення «Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство
«ВІЛАН» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі
матеріального складу та контрольно-пропускного пункту на вул. Аеродромній,
12-А у Солом'янському районі м. Києва», оскільки на нерухоме майно, яке
знаходиться на земельній ділянці, зареєстровано право власності
відповідно до чинного законодавства.

2. Винести вищезазначений проект рішення на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -16, «проти» - немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Баленко І.М .,
Балицька О.С., Старовойт В.М ., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
7.4. СЛУХАЛИ:

Розгляд
правового
висновку
управління
правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 14.03.2016
№08/230-490/1 до проекту рішення «Про передачу земельної
ділянки
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА
ФІРМА «СТОЛИЦЯ» для експлуатації та обслуговування
торговельного комплексу у пров. Політехнічному, 3-к у
Шевченківському районі м. Києва» (ПР-9013 від 22.02.2016,
кадастрова справа Д-7054) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської м іської
ради від 14.03.2016 №08/230-490/1, проект рішення з пояснювальною запискою 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
14.03.2016 №08/230-490/1 до проекту рішення «Про передачу земельної
ділянки
ТОВАРИСТВУ^ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІИНА ФІРМА «СТОЛИЦЯ» для експлуатації та
обслуговування торговельного комплексу у пров. Політехнічному, 3-к у
Шевченківському районі м. Києва».
2.
Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи Д-7054 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань екологічної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Баленко І.М .,
Балицька О.С., Старовойт В.М ., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.

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

Звернення громадян Яценко Н. А. та Свіщова В. В. від
17.02.2016
вх.
№08/КО-1790
стосовно
незаконного
48

будівництва у дворі на вул. Горького (Антоновича), 12 у
Голосіївському районі м. Києва - матеріали додаються.
(лист від 17.02.2016 з додатками (вх. №08/КО-1790 від 17.02.2015) на 38-ми арк).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд звернення громадян Яценко Н. А. та
Свіщова В. В. від 17.02.2016 вх. №08/КО-1790 стосовно незаконного
будівництва у дворі на вул. Горького (Антоновича), 12 у Голосіївському
районі м. Києва.
2. Створити робочу групу у складі депутатів Міщенка О. Г.,
Кісільова І. П., Негрича М. М., Назаренка В. Е., Непопа В. І., Петровця О. Ф.
Визначити головою робочої групи депутата Міщенка О. Г.
3. Звернутися до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департаменту
міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції в місті Києві,
Головного управління національної поліції у м. Києві, Прокуратури м. Києва
щодо перевірки викладених у листі заявників фактів та у разі виявлення
порушень вжиття відповідних заходів реагування в межах їхньої компетенції.
4. Управлінню забезпечення діяльності постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
організувати виїзну нараду з питання незаконного будівництва у дворі на
вул. Горького (Антоновича), 12 у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Баленко І.М.,
Балицька О.С., Старовойт В.М., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.

П итання, винесені на розгляд додатково, прийняті рекомендації,
висновки та інші ріш ення постійної комісії К иївської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
9. СЛУХАЛИ:

Пропозицію директора Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Новицького Д.
щодо розгляду проекту ріш ення «Про передачу в іпотеку
майна комунальної власності територіальної громади міста
Києва» за поданням заступника голови Київської міської
державної адміністрації П.
Пантелеєва,
директора
Департаменту
житлово-комунальної
інфраструктури
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виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Д. Новицького, завідувача сектора
правового забезпечення К Швець (№08/231-1380/ПР від
21.03.2016) - матеріали додаються.
(копія доручення заступника міського голови — секретаря К иївської м іської
ради від 21.03.2016 № 08/231-1380/ПР; копія листа керівника апарату
виконавчого органу Київської м іської ради (Київської м іської держ авної
адміністрації) від
18.03.2016 № 009-50р;
копія проекту рішення з
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 73-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Новицький Д., Харченко О.В., Меліхова Т.І.,
Карпенко К.О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу в іпотеку майна
комунальної власності територіальної громади міста Києва» за умови
викладення підпункту 2.2 пункту 2 вищезазначеного проекту рішення у
такій редакції: «2.2. Підготувати та надати на затвердження Київській міській
раді укладений договір іпотеки земельної ділянки та іншого майна,
зазначеного у пункті 1 цього рішення, між Київською міською радою як
майновим поручителем (іпотекодавцем), ПАТ «АК «Київводоканал» як
позичальником
та
Кабінетом
Міністрів
України,
представленим
Міністерством фінансів України (іпотекодержателем), у встановленому
законом порядку» - за пропозицією директора Департаменту житловокомунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Д. Новицького.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» —немає,
«утрималось» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.).

Депутати Київської міської ради Марчеико Р.В., Баленко І.М.,
Балицька О.С., Петровець О.Ф., Старовойт В.М., Шкуро М.Ю.
участі в голосуванні не брали.

10. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про затвердження детального
плану території в межах просп. Возз’єднання, залізниці,
Броварського
проспекту,
Русанівського
каналу
в
Дніпровському районі м. Києва» за поданням заступника
голови КМДА О. Спасибка та в. о. директора Департаменту
містобудування та архітектури Г. Бондар - матеріали
додаються.
(проект рішення з пояснювальною запискою та матеріали детального т ану
території на 25-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Плешкановська А.М., Тацій Ю.О., Харченко О.В.,
Скідан О., Юрченко А., Кримчак С.О., Зубко Ю.Г., Назаренко В.Е.,
Росляков В.В., Маляревич О.В., Петровець О.Ф.

УХВАЛИЛИ: І. Підтримати проект рішення «Про затвердження детального
плану території в межах просп. Возз’єднання, залізниці, Броварського
проспекту, Русанівського каналу в Дніпровському районі м. Києва».
2. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до
наступного пленарного засідання сесії Київської міської ради спільно з
розробниками містобудівної документації доопрацювати текстові та графічні
матеріали детального плану території за наданими зауваженнями та
пропозиціями, озвученими під час обговорення цього питання депутатами
Київської міської ради, представниками ініціативної групи територіальної
громади міста Києва, представниками Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), КП «Київське інвестиційне агентство», а саме:
- врахувати збереження функціонального призначення земельної ділянки
площею 2,0 га на вул. Туманяна, навпроти будинків 52-в на вул. М. Раскової
та 15-а на вул. Туманяна у Дніпровському районі м. Києва, якій рішенням
Київської міської ради від 13.11.2013 №452/9940 надано статус скверу - «сквер
Л. Бикова», та додатково передбачити влаштування пішохідних переходів (в
т.ч. підземних) на таких вулицях: перетин вулиць Флоренції та Туманяна, біля
торговельного комплексу «Новус»;
- врахувати можливість реалізації інвестиційного проекту з реконструкції
з надбудовою станції Київського метрополітену «Лівобережна» та
будівництвом критих мостових переходів з вбудованими приміщеннями
громадського призначення на Броварському проспекті у Дніпровському
районі м. Києва, за умови погодження з суміжним землекористувачем (вулиця
Марини Раскової, 1) - публічним акціонерним товариством «УКРПЛАСТИК»;
- при проектуванні та будівництві пішохідних переходів та інших об’єктів
обов’язково врахувати влаштування пандусів та інших пристосувань для
доступності людей з обмеженими можливостями (маломобільних груп
населення);
- врахувати пропозицію Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) стосовно використання земельної ділянки (кадастровий номер
63:018:0002) на вул. Плеханова, 4 за таким цільовим призначенням: під
розміщення комплексу побутового обслуговування та спортивного
призначення (без функцій офісно-ділового та житлового призначення), а
земельної ділянки (кадастровий номер 63:018:0012) на вул. Плеханова, 2 з
таким цільовим призначенням: будівництво, експлуатація та обслуговування
пункту централізованої системи пожежного спостереження та служби
оперативного реагування.
3. Надати доопрацьовані матеріали детального плану території до
пленарного засідання сесії Київської міської ради депутату Київської міської
ради О. Петровцю для ознайомлення з ними представників ініціативної групи
територіальної громади міста Києва.
4. Передати доопрацьовані матеріали детального плану території в
межах просп. Возз’єднання, залізниці, Броварського проспекту, Русанівського
каналу в Дніпровському районі м. Києва та відповідний проект рішення на
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розгляд пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
5.
Направити запит до Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) стосовно надання постійній комісії з питань містобудування,
архітектури та землекористування детальної інформації про Комплексну
міську цільову програму розвитку дорожньо-транспортного комплексу на
2016-2018 роки, із посиланням на яку Департамент транспортної
інфраструктури у листі від 20.10.2015 №053-11001 надавав інформацію про
розвиток дорожньо-транспортного комплексу міста, а саме: відсутність у
програмі перспективи будівництва дороги Троєщина - Позняки та наявність
перспективного будівництва транспортної розв’язки на перетині вулиці
М. Раскової та бульвару Верховної Ради із залізничними коліями на ділянці:
станція «Київ - Русанівка» - станція «Київ - Дніпровський».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає,
«утрималось» - 3 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е., Петровець О.Ф.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В ., Баленко І.М.,
Балицька О.С., Бродський В.Я., Старовойт В.М ., Шкуро М.Ю.
участі в голосуванні не брали.
11. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про затвердження детального
плану території в межах вулиць Вербова, Куренівська,
Богатирська, Московський просп., Набережно-Рибальська,
залізнична колія в Оболонському районі м. Києва» за
поданням заступника голови КМДА О. Спасибка та в. о.
директора Департаменту містобудування та архітектури
Г. Бондар - матеріали додаються.
(проект рішення з пояснювальною запискою та матеріали детального плану
території на 36-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г., Безродна В.О., Турець В.В., Меліхова Т.І.,
Кісільов І.П., Назаренко В.Е., Дюжев С.А., Кримчак С.О., Михайленко В.О.,
Зубко Ю.Г., Тацій Ю.О.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про затвердження детального
плану території в межах вулиць Вербова, Куренівська, Богатирська,
Московський
просп.,
Набережно-Рибальська,
залізнична
колія
в
Оболонському районі м. Києва».
2.
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до
пленарного засідання Київської міської ради спільно з розробниками
містобудівної документації опрацювати можливість врахування в текстових
та графічних матеріалах проекту детального плану території зауваження та
пропозиції, озвучені депутатами Київської міської ради, представниками
юридичних осіб, представниками Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) та підтримані під час обговорення цього питання, а
саме:
- за зверненнями ТОВ «ВАЛДІС ПЛЮС» (вх.№08/4762 від 22.03.2016),
ТОВ «ВІСЛА» (вх.№08/4761 від 22.03.2016), ТОВ «СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ
УКРАЇНИ» (вх.№08/4756 від 22.03.2016), ТОВ «ВІСЕНС ХАУС» (вх.№08/4759
від 22.03.2016) можливість зміни функціонального призначення земельних
ділянок, які перебувають у користуванні зазначених юридичних осіб;
- створення озелененої території загального користування - скверу з
відповідним розплануванням території в межах земельної ділянки в районі
Московського мосту, обмеженої лінією урізу води, земельною ділянкою ЖК
«Рагк Зіопе» та проектною межею детального плану території;
- вирішення питання щодо розвантаження магістральної вулиці
загальноміського значення - просп. Московського, в районі ПАО «Завод
«Маяк»;
- врахування інтересів кооперативу по будівництву та експлуатації
індивідуальних гаражів «МОСТОВИК» - власника земельної ділянки за
адресою: Московський проспект, ЗО при вирішенні питання організації руху
транспорту по вулиці Вербовій (її проектного продовження) з примиканням до
вулиці Набережно-Рибальської;
- врахування призначення земельних ділянок, що підлягають продажу на
конкурентних засадах (земельних торгах) або прав на них.
У разі доопрацювання текстових та графічних матеріалів проекту
детального плану території в межах вулиць Вербова, Куренівська,
Богатирська, Московський просп., Набережно-Рибальська, залізнична колія в
Оболонському районі м. Києва передати відповідні матеріали на розгляд
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає,
«утрималось» - 4 (Картавий І.Л., Меліхова Т.І., Назаренко В.Е., Римаренко С.Г.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Баленко І.М.,
Балицька О.С., Старовойт В.М., Шкуро М.Ю. участі в
голосуванні не брали.
12. СЛУХАЛИ:

Пропозиція депутата Київської міської ради, голови постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенка О.Г. щодо
розгляду 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»
з урахуванням протоколу від 22.03.2016 №23 засідання робочої
групи, створеної рішенням постійної комісії на засіданні від
15.03.2016 (ПР-8814 від 10.02.2016, кадастрова справа
А-21896) - матеріали додаються.

(проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього, протокол
засідання р о б о ч о ї групи реєст р. № 23 від 22.03.2016 - на 15-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи рекомендації робочої групи, викладені у протоколі
№23 від 22.03.2016 засідання робочої групи, створеної рішенням постійної
комісії на засіданні від 15.03.2016 підтримати 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - 2 (Картавий І.Л., Назаренко В.Е.),
«утрималось» - 1 (Меліхова Т.І.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р.В., Баленко І.М.,
Балицька О.С., Бродський В.Я., Старовойт В.М., Шкуро М.Ю.
участі в голосуванні не брали.

Голова комісії

О. Г. Міщенко

Секретар комісії

І. Л. Картавий

В цьому документі прошито та
пронумеровано 54 сторінки.

Голова постійної комісії
К иївської м іс ь к у р а д и з питань
містобудлвстня, ашлтектури
та земшіоюисттвання

'- з

-

У'і

Секретар постійної комісії
К иївської м іської р а ди з питань
міст обудування , архітектури

