
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII СКЛИКАННЯ

ПОСТІЙНА к о м іс ія  з  п и т а н ь  м іс 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

о

Протокол № 23
засідання постійної комісії Київської міської ради 

з питань містобудування, архітектури та землекористування

від 07.11.2017

Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
10-й поверх, кім. 1017, 11:00

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

Міщенко О. Г.

Кісільов І. П.

Турець В. В. 
Харченко О. В. 
Картавий І. Л. 
Баленко І. М. 
Балицька О. С. 
Банас Д. М. 
Бродський В. Я. 
Зубко Ю. Г. 
Меліхова Т. І. 
Михайленко В. О. 
Назаренко В. Е. 
Негрич М. М. 
Непоп В. І. 
Петровець О. Ф. 
Римаренко С. Г. 
Росляков В. В. 
Старовойт В. М. 
Шарій В. В.

голова постійної комісії, головуючий;

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

(з питань
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Шкуро М. Ю.

Всього присутній 21 депутат Київської міської ради, член постійної комісії. 
Відсутні депутати: Марченко Р. В., Кримчак С. О.

Присутні та запрошені:
Буділов М. М..
Грушко В. В.
Кутняк С. В. 
Мірошниченко І. М. 
Новіков О. О.
Марченко В. П.

Зайченко Т. В.

- депутати Київської міської ради;

Мілованова Я. О.

Полішук О. Г.

Кулаковський Ю. П.

Попович О. М.

Дюжев С. А. 
Захарченко Л. 
Петров К. 
Шкурко О. А.
Г ерасимчук В. 
Северин С. 
Костенко К. А. 
Кушнір Н. 
Курдюков О. М.

Косецький П. 
Кураченко О. І. 
Живалов О. 
Забродін С. В. 
Бережна Н. В.

завідувач сектора державного геодезичного нагляду 
Головного управління Держгеокадастру у м. Києві; 
заступник директора Департаменту -  начальник 
Управління регулювання забудови міста Департаменту 
містобудування та архітектури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації);
заступник начальника управління регулювання 
забудови міста Департаменту містобудування та 
архітектури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації); 
директор Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації);
заступник директора Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації);
заступник директора Департаменту з питань 
державного архітектурно-будівельного контролю міста 
Києва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації); 
представник громадськості; 
з питання 1 порядку денного;

з питання 2 порядку денного; 
з питання 3 порядку денного;

з питання 7 порядку денного;
представник ОК «ЖБК «ПОЛОВЕЦЬКИЙ», з питання 
12 порядку денного та по кадастровій справі Д-7569; 
з питання 12 порядку денного; 
з питання 15 порядку денного; 
з питання 23 порядку денного;

з питання 30.5 порядку денного;



Вергелес В. В. 
Струтинська А. Ю. 
Шара Р. М. 
Гуленко А. 
Горобчук С. 
Фаршіді Вар О. О. 
Осадчий М. 
Титаренко В. В. 
Сільченко І. 
Доманський В. М. 
Доценко М. 
Бондаренко Г. 
Белецька Т. 
Назаров Р. Ю. 
Вагін А.
Бовсуновська Г. Ф. 
Г ордієнко К. 
Кузьменко В. П. 
Лук’яненко С. О. 
Гниляк Д. В. 
Кимерський Л. І. 
Панченко А. В. 
Макєєв Н. В.

з питання 30.6 порядку денного; 
з питання ЗОЛО порядку денного; 
з питання ЗОЛ 1 порядку денного; 
з питання 30.12 порядку денного; 
з питання 30.13 порядку денного;

з питання 30.15 порядку денного; 
по кадастровій справі Д-7918; 
по кадастровій справі Д-7513; 
по кадастровій справі Д-7560; 
по кадастровій справі А-22976; 
по кадастровій справі А-23786 
по кадастровій справі А-21836 
по кадастровій справі А-23000 
по кадастровій справі А-22138 
по кадастровій справі А-14225; 
по кадастровій справі А-22838; 
по кадастровій справі П-9582; 
по справі-клопотанню К-29656; 
по справі-клопотанню К-28792; 
з питання 33.2 порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИИ
засідання постійної комісії Київської міської ради 

з питань містобудування, архітектури та землекористування

07.11.2017

1. Розгляд місцевої ініціативи (від 09.10.2017 вх. №08/КО-8927) щодо 
будівництва загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів по 
вул. Соломії Крушельницької у 11-му мікрорайоні житлового масиву 
Осокорки-Північні у Дарницькому районі міста Києва (лист управління з 
питань децентралізації, розвитку місцевого самоврядування, регіональних та 
міжнародних зв'язків секретаріату Київської міської ради від 23.10.2017 
вх. №08/18047) - матеріали додаються.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури 
та землекористування надійшов лист представника ініціативної групи 
Шелудченко В. С. від 23.10.2017 вх. N208/111-9149 щодо соціальної проблеми 
перенавантаження системи навчальних закладів Дарницького району, а також 
необхідності вирішення питання щодо зупинення будівництва житлових будинків та 
початку будівництва загальноосвітньої школи з басейном на земельній ділянці на 
вул. Соломії Крушельницької (ж/м Осокорки - Північні, 11-й мікрорайон) у  Дарницькому 
районі міста Києва.

Також до постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшов лист громадянки Ютушуй Н. М. від

З



30.10.2017 вх. №08/10-9264 з проханням сприяти виконанню умов договору купівлі- 
продажу прав на нерухоме майно та введення в експлуатації об ’єкта будівництва на 
вул. Соломії Крушельницької, 15-Б у  Дарницькому районі міста Києва.

Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, що розташована між будинками 24, 24В по вулиці 
Митрополита Андрея Шептицького та будинком 5Б по вулиці Челябінській у 
Дніпровському районі м. Києва біля ДНЗ №691» за поданням депутата 
Київської міської ради О. Петровця (доручення заступника міського 
голови - секретаря Київської міської ради від 22.09.2017 №08/231- 
2213/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №31/93 від 03.10.2017).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики та ухвалено рекомендувати суб ’єкту подання долучити до проекту 
рішення письмові звернення мешканців прилеглих територій з приводу облаштування 
скверу (витяг №08/288/03-19/48 з протоколу №19 від 18.10.2017).

Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про розірвання договору 
оренди земельної ділянки від 22.08.2005 № 79-6-00339, укладеного між 
Київською міською радою та акціонерним товариством «Нелгілін» для 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд насосної станції на 
вул. Лісничій, 58 у Голосіївському районі м. Києва» за поданням депутатів 
Київської міської ради І. Мірошниченка, І. Картавого, В. Назаренка, 
М. Буділова (доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 23.08.2017 №08/231-1850/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією Київської міської 
ради з питань екологічної політики.

Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, що розташована між будинками 4А, 6 по вулиці 
Плеханова та ліцеєм №208 по вулиці Ованеса Туманяна у Дніпровському 
районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради
О. Петровця (доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 14.09.2017 №08/231-2046/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №29/91 від 25.09.2017).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики та ухвалено рекомендувати суб ’єкту подання долучити до проекту 
рішення письмові звернення мешканців прилеглих територій з приводу облаштування 
скверу (витяг №08/288/03-19/48 з протоколу №19 від 18.10.2017).

Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, що розташована між житловими будинками 
№№ 49, 49а, 496, 49в, 51, 51а на вулиці Данила Щербаківського у 
Шевченківському районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської 
ради В. Ялового (доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 10.10.2017 №08/231-2495/ПР) - матеріали додаються.



Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №33/95 від 18.10.2017).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики (протокол №19 від 18.10.2017).

6. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, що розташована між будинками №№ 16, 16а, 166, 
16в, 16г, 16д, 18, 18а, 186 на вулиці Академіка Туполева у Шевченківському 
районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради В. Ялового 
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
10.10.2017 №08/231-2496/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №33/95 від 18.10.2017).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики (протокол №19 від 18.10.2017).

1. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, за адресою б-р Праці, 8 орієнтовною площею 
0,73 га у Дніпровському районі м. Києва» за поданням депутата Київської 
міської ради О. Новікова (доручення заступника міського голови - секретаря 
Київської міської ради від 23.08.2017 №08/231-1857/ПР)
матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №25/87 від 04.09.2017).

Постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної політики 
підтримано винесення проекту рішення на розгляд пленарного засідання сесії Київської 
міської ради за умови надання письмових звернень мешканців (витяг №08/288/03-17/46 з 
протоколу №17 від 04.10.2017).

8. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, за адресою вул. Вифлеємська, 18/2 орієнтовною 
площею 0,62 га у Дніпровському районі м. Києва» за поданням депутата 
Київської міської ради О. Новікова (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 23.08.2017 №08/231-1858/ПР) -
матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №25/87 від 04.09.2017).

Постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної політики 
підтримано винесення проекту рішення на розгляд пленарного засідання сесії Київської 
міської ради за умови надання письмових звернень мешканців (витяг №08/288/03-17/46 з 
протоколу №17 від 04.10.2017).

9. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, що розташована на вулиці Радунській, 16, у 
Деснянському районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради 
В. Грушка (доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 03.07.2017 №08/231-1572/ПР) - матеріали додаються.

Постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної політики 
підтримано винесення проекту рішення на розгляд пленарного засідання сесії Київської 
міської ради за умови погодження з балансоутримувачем території - ДКП
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«Житлоремфонд», підготовки порівняльної таблиці та надання письмових звернень 
мешканців (витяг№08/288/03-15/44 з протоколу №15 від 06.09.2017).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №22/84 від 10.07.2017).

10. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, що розташована на просп. Володимира 
Маяковського, 59, у Деснянському районі м. Києва» за поданням депутата 
Київської міської ради В. Грушка (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 03.07.2017 №08/231-1573/ПР) - 
матеріали додаються.

Постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної політики 
підтримано винесення проекту рішення на розгляд пленарного засідання сесії Київської 
міської ради за умови погодження з балансоутримувачем території - ДКП  
«Житлоремфонд», підготовки порівняльної таблиці та надання письмових звернень 
мешканців (витяг№08/288/03-15/44 з протоколу №15 від 06.09.2017).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №22/84 від 10.07.2017).

11. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про викуп 
земельної ділянки на перетині вул. Феодори Пушиної та 
вул. Чорнобильської у Святошинському районі м. Києва для суспільних 
потреб» за поданням депутатів Київської міської ради П. Антоненка, 
В. Назаренка, І. Картавого (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 26.04.2017 №08/231-1058/ПР) -
матеріали додаються.

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією Київської міської 
ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування 03.10,2017 було ухвалено перенести розгляд проекту 
рішення на наступне засідання постійної комісії у  з в ’язку з відсутністю одного із 
суб ’єктів подання П. Антоненка.

12. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 
статусу скверу земельній ділянці на пров. Татарському, 2 у Шевченківському 
районі м. Києва» за поданням депутатів Київської міської ради С. Кутняка 
та І. Мірошниченка (доручення заступника міського голови - секретаря 
Київської міської ради від 03.04.2017 №08/231-872/ПР) 
матеріали додаються.

Постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної політики 
підтримано винесення проекту рішення на розгляд пленарного засідання сесії Київської 
міської ради (витяг №08/288/03-08 з протоколу №8 від 12.04.2017).

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури 
та землекористування надійшов лист ОК ЖБК «ПОЛОВЕЦЬКИЙ» від 24.04.2017 
вх. №08/7355 щодо надання пояснень по використанню земельної ділянки та розгляду 
можливості подання пропозиції про присвоєння статусу скверу земельній ділянці, яка є 
більш оптимальною для облаштування скверу, із можливим залученням ЖБК 
«ПОЛОВЕЦЬКИЙ» як партнера в облаштуванні такого скверу.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування 03.10.2017 під час голосування за підтримку та за 
відхилення проекту рішення жодного рішення ухвалено не було.
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До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури 
та землекористування надійшов лист ОК ЖБК «ПОЛОВЕЦЬКИЙ» від 02.10.2017 
вх. №08/16703 з проханням відкласти розгляд проекту рішення та надати час на 
ознайомлення з матеріалами, які формують проект рішення №08/231-872/ПР.

13. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу
скверу земельній ділянці, що розташована між вулицею Микільсько-
Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі м. Києва 
(біля зони здоров’я)» за поданням депутата Київської міської ради
О. Петровця (доручення Київського міського голови від 27.06.2017 
№08/231-1555/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №22/84 від 11.07.2017).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією Київської міської 
ради з питань екологічної політики.

14. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу
скверу земельній ділянці, що розташована між вулицею Микільсько-
Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі м. Києва» 
за поданням депутата Київської міської ради О. Петровця (доручення 
Київського міського голови від 27.06.2017 №08/231- 1556/ПР) -
матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №22/84 від 11.07.2017).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією Київської міської 
ради з питань екологічної політики.

15. Повторний розгляд місцевої ініціативи (від 23.05.2017 №08/КО-5468) щодо 
незаконного будівництва багатоповерхового будинку по вулиці Сормовська, З 
у Дарницькому районі м. Києва (лист управління з питань децентралізації, 
розвитку місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків 
секретаріату Київської міської ради від 26.05.2017 вх. №08/9453) та розгляд 
проекту рішення Київської міської ради «Про розірвання договору оренди 
земельної ділянки від 30.03.2007 № 63-6-00409, укладеного між Київською 
міською радою та закритим акціонерним товариством «СХІД-2» для 
будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу з 
вбудовано-прибудованими приміщеннями, офісами та підземним паркінгом на 
вул. Сормовській, 3 у Дарницькому районі м. Києва» за поданням депутатів 
Київської міської ради І. Мірошниченка, В. Бохняка, І. Картавого, 
В. Назаренка, М. Буділова (доручення заступника міського голови - секретаря 
Київської міської ради від 23.08.2017 №08/231-1849/ПР), та розгляд проекту 
рішення Київської міської ради «Про врегулювання питання використання 
земельної ділянки площею 0,3827 га на вул. Сормовській, 3 у Дарницькому 
районі міста Києва» за поданням депутата Київської міської ради 
Д. Стрижова (доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 26.10.2017 №08/231-2650/ПР) - матеріали додаються.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування 21.06.2017 під час розгляду місцевої ініціативи (від
23.05.2017 №08/КО-5468) ухвалили створити робочу групу під головуванням М. М. Негрича
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та звернутися до Державної архітектурно-будівельної інспекції України для проведення 
перевірки щодо законності будівництва, в тому числі і в частині відповідності проекту 
будівництва містобудівним умовам та обмеженням, виданим Департаментом 
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), а також до Департаменту містобудування та 
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) для вжиття заходів щодо залучення забудовника ПрАТ «Схід-2» земельної 
ділянки на вул. Сормовській, 3 у  Дарницькому районі м. Києва до розроблення детального 
плану території.

Місцева ініціатива виноситься на повторний розгляд, оскільки відповідно до 
пункту 9 статті ЗО Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням 
Київської міської ради від 07.07.2016 №579/579, термін вивчення питання робочою групою 
не може перевищувати 15 днів з моменту її утворення, та згідно з листом Департаменту 
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 27.07.2017 №055-12424 щодо надання інформації по 
земельній ділянці на вул. Сормовській, 3 у  Дарницькому районі м. Києва та інформації про 
те, що ПРАТ «Схід-2» є замовником детального плану території.

16. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці на проспекті Відрадному, 16/50 у Солом’янському 
районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради М. Шкура 
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
12.07.2017 №08/231-1609/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією Київської міської 
ради з питань екологічної політики.

17. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
зеленої зони земельній ділянці, розташованій на просп. Свободи, 2 (територія 
біля магазину АТБ) у Подільському районі м. Києва» за поданням депутата 
Київської міської ради Н. Маслової (доручення Київського міського голови від
26.07.2017 №08/231-1689/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №24/86 від 10.08.2017).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією Київської міської 
ради з питань екологічної політики.

18. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, розташованій на вул. Челябінській біля будинків 
№№ 7 та 9 у Дніпровському районі м. Києва» за поданням депутата 
Київської міської ради А. Шаповала (доручення Київського міського голови від
31.07.2017 №08/231-1726/ПР) - матеріали додаються.

Постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної політики 
підтримано винесення проекту рішення на розгляд пленарного засідання сесії Київської 
міської ради (витяг №08/288/03-15/44 з протоколу №15 від 06.09.2017).

19. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, за адресою б-р Верховної Ради, 13 орієнтовною 
площею 0,40 га у Дніпровському районі м. Києва» за поданням депутата 
Київської міської ради О. Новікова (доручення заступника міського голови -



секретаря Київської міської ради від 23.08.2017 №08/231-1853/ПР) - 
матеріали додаються,

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №25/87 від 04.09.2017).

Постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної політики 
підтримано винесення проекту рішення на розгляд пленарного засідання сесії Київської 
міської ради за умови надання письмових звернень мешканців (витяг № 08/288/03-17/46 з 
протоколу № 17 від 04.10.2017).

20. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, за адресою вул. Червоноткацька, 10 орієнтовною 
площею 0,51 га у Дніпровському районі м. Києва» за поданням депутата 
Київської міської ради О. Новікова (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 23.08.2017 №08/231-1854/ПР) -
матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №25/87 від 04.09.2017).

Постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної політики 
підтримано винесення проекту рішення на розгляд пленарного засідання сесії Київської 
міської ради за умови надання письмових звернень мешканців (витяг № 08/288/03-17/46 з 
протоколу № 17 від 04.10.2017).

21. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, за адресою вул. Пожарського, 8 орієнтовною 
площею 0,49 га у Дніпровському районі м. Києва» за поданням депутата 
Київської міської ради О. Новікова (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 23.08.2017 №08/231-1855/ПР) - 
матеріали додаються,

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №25/87 від 04.09.2017).

Постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної політики 
підтримано винесення проекту рішення на розгляд пленарного засідання сесії Київської 
міської ради за умови надання письмових звернень мешканців (витяг №08/288/03-17/46 з 
протоколу №17 від 04.10.2017).

22. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, за адресою вул. Попудренка, 18, 18 А орієнтовною 
площею 0,44 га у Дніпровському районі м. Києва» за поданням депутата 
Київської міської ради О. Новікова (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 23.08.2017 №08/231-1856/ПР) - 
матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №25/87 від 04.09.2017).

Постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної політики 
підтримано винесення проекту рішення на розгляд пленарного засідання сесії Київської 
міської ради за умови надання письмових звернень мешканців (витяг № 08/288/03-17/46 з 
протоколу №17 від 04.10.2017).

23. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про відмову Державному 
територіально-галузевому об’єднанню «Південно-Західна залізниця» у



поновленні договору оренди земельної ділянки від 21.12.2007 року 
№ 79-6-0054 та надання земельній ділянці площею 0,2415 га на
вул. Саксаганського, 73 у Голосіївському районі м. Києва статусу скверу» за 
поданням депутата Київської міської ради О. Балицької (доручення 
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 14.09.2017 
№08/231-2077/ПР) - матеріали додаються.

24. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці, що розташована між вулицею Раїси Окіпної та 
проспектом Броварським у Дніпровському районі м. Києва (набережна 
р. Дніпро)» за поданням депутата Київської міської ради О. Петровця 
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
18.09.2017 №08/231-2150/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №29/91 від 25.09.2017)

Проект рішення підтримано постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики та ухвалено рекомендувати суб ’єкту подання долучити до проекту 
рішення письмові звернення мешканців прилеглих територій з приводу облаштування 
скверу (витяг №08/288/03-19/48 з протоколу №19 від 18.10.2017).

25. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці по проспекту Голосіївський, 96 у Голосіївському 
районі міста Києва» за поданням депутата Київської міської ради 
Д. Калініченка (доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 22.09.2017 №08/231-2217/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №33/95 від 18.10.2017).

Проект рішення підтримано постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики та ухвалено рекомендувати суб’єкту подання доповнити проект 
рішення порівняльною таблицею, передбаченою пунктом 2 відповідно до проекту рішення 
(витяг №08/288/03-19/48 з протоколу №19 від 18.10.2017).

26. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці по проспекту Голосіївський, 114 корпус 2 у 
Голосіївському районі міста Києва» за поданням депутата Київської міської 
ради Д. Калініченка (доручення заступника міського голови - секретаря 
Київської міської ради від 22.09.2017 №08/231-2218/ПР)
матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №33/95 від 18.10.2017).

Проект рішення підтримано постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики та ухвалено рекомендувати суб ’єкту подання надати погодження 
балансоутримувача території ТОВ «Квартет ЛТД» та порівняльну таблицю до проекту 
рішення (витяг №08/288/03-19/48 з протоколу №19 від 18.10.2017).

27. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельній ділянці між житловими будинками №120 та №120 корпус 2 
по проспекту Голосіївський у Голосіївському районі міста Києва» за поданням 
депутата Київської міської ради Д. Калініченка (доручення заступника
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міського голови - секретаря Київської міської ради від 22.09.2017 
№08/231-2219/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №33/95 від 18.10.2017).

Проект рішення підтримано постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики та ухвалено рекомендувати суб’єкту подання надати погодження 
балансоутримувачів території ТОВ «Квартет ЛТД» та ПАТ «КРЕДІАГРІКОЛЬ БАНК», 
а також порівняльну таблицю до проекту рішення (витяг №08/288/03-19/48 з протоколу 
№19 від 18.10.2017).

28. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу 
скверу земельним ділянкам по проспекту Голосіївський, 108 корпус 2 та 108 
корпус 3 у Голосіївському районі міста Києва» за поданням депутата 
Київської міської ради Д. Калініченка (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 22.09.2017 №08/231-2220/ПР) -
матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №33/95 від 18.10.2017).

Проект рішення підтримано постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики та ухвалено рекомендувати суб’єкту подання надати порівняльну 
таблицю до проекту рішення (витяг №08/288/03-19/48 з протоколу №19 від 18.10.2017).

29. Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про питання міської 
геодезичної мережі міста Києва» (ПР-14352 від 29.09.2017, кадастрова справа 
А-21850, доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської 
ради від 02.10.2017 №08/231-2359/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією Київської міської 
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.

ЗО. Повторний розгляд проектів рішень з правовими висновками управління 
правового забезпечення діяльності Київської міської ради 
матеріали додаються.

30.1. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
розірвання договору оренди земельної ділянки від 01.12.2003 
№79-6-00162, укладеного між Київською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю «СБС-НАДІЯ», та надання земельній ділянці 
площею 0,12 га на перетині Стратегічного шосе та проспекту Науки у 
Голосіївському районі м. Києва статусу скверу» за поданням депутатів 
Київської міської ради О. Міщенка та І. Картавого з правовим 
висновком управління правового забезпечення діяльності Київської 
міської ради від 25.10.2017 №08/230-2276 (доручення заступника міського 
голови - секретаря Київської міської ради від 31.08.2017 
№08/231-1938/ПР) -  матеріали додаються.

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшов лист Департаменту міського 
благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.10.2017 вх. №32271/3 
щодо призупинення дії контрольної картики на тимчасове порушення благоустрою
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30.2. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
здійснення заходів щодо викупу для суспільних потреб об’єкта 
незавершеного будівництва, розташованого за адресою: вул. Олени Теліги, 
25 у Шевченківському районі м. Києва» за поданням депутатів Київської 
міської ради О. Бродського та В. Бродського з правовим висновком 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
27.10.2017 №08/230-2299 (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 15.09.2017 №08/231-2149/ПР) -  
матеріали додаються.

Відповідно до витягу від 23.10.2017 08/285-215 з протоколу №17 від 11.10.2017 
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді 
та спорту під час голосування за підтримку проекту рішення рішення прийнято не 
було.

30.3. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«РИНОК ОБОЛОНЬ» земельної ділянки для експлуатації та 
обслуговування будівель торгівлі на вул. Героїв Дніпра, 41 (літ. Н) в 
Оболонському районі м. Києва» з правовим висновком управління 
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 18.10.2017 
№08/230-2246 (ПР-14099 від 11.09.2017, кадастрова справа Д-8135, 
доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради 
від 14.09.2017№08/231-2111/ПР) -  матеріали додаються.

30.4. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 
«ІМПУЛЬС РІЕЛТІ» для експлуатації та обслуговування закладу 
громадського харчування на просп. Перемоги, 84-в у Шевченківському 
районі м. Києва» з правовим висновком управління правового 
забезпечення діяльності Київської міської ради від 18.10.2017 
№08/230-2239 (ПР-14138 від 13.09.2017, кадастрова справа Д-8197, 
доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради 
від 14.09.2017№08/231-2134/ПР) -  матеріали додаються.

30.5. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
передачу громадянам Бережній Надії Василівні та Вергелес Вірі Василівні 
у спільну сумісну власність земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва на вул. Вільшанській, 4-а у Печерському 
районі м. Києва» з правовим висновком управління правового 
забезпечення діяльності Київської міської ради від 29.09.2017 
№08/230-2155 (ПР-13449 від 11.05.2017, кадастрова справа А-10815, 
доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради 
від 12.05.2017 №08/231-1261/ПР) -  матеріали додаються.

30.6. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
передачу приватному акціонерному товариству «Хімексі» земельної 
ділянки для будівництва транспортної інфраструктури (проїзду) на
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вул. Почайнинській у Подільському районі м. Києва» з правовим 
висновком управління правового забезпечення діяльності Київської 
міської ради від 29.09.2017 №08/230-2152 (ПР-12545 від 04.01.2017, 
кадастрова справа Д-7871, доручення Київського міського голови від 
10.01.2017№08/231-64/ПР) -  матеріали додаються.

30.7. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКА 
ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ» земельних ділянок для експлуатації 
та обслуговування виробничо-складських будівель на вул. Луговій, 1-а в 
Оболонському районі м. Києва» з правовим висновком управління 
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 27.09.2017 
№08/230-2132 (ПР-13922 від 21.08.2017, кадастрова справа Щ-1172, 
доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради 
від 23.08.2017 №08/231-1904/ПР) -  матеріали додаються.

30.8. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянці Томілко Світлані Вячеславівні 
на вул. Отто Шмідта, 16-6 (біля будинку) у Шевченківському районі 
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд» з правовим висновком управління 
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 29.09.2017 
№08/230-2157 (ПР-12887 від 21.02.2017, справа-клопотання К-29043, 
доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради 
від 21.02.2017№08/231-467/ПР) -  матеріали додаються.

30.9. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянці Томілко Світлані В'ячеславівні 
на вул. Отто Шмідта, 16-6 (біля будинку) у Шевченківському районі 
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд» з правовим висновком управління 
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 29.09.2017 
№08/230-2154 (ПР-12886 від 21.02.2017, справа-клопотання К-29044, 
доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради 
від 21.02.2017№08/231-468/ПР) -  матеріали додаються.

30.10. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянці Шарі Раїсі Михайлівні на вул. Квітучій, 15 д 
у Голосіївському районі м. Києва для влаштування під'їзду» з правовим 
висновком управління правового забезпечення діяльності Київської 
міської ради від 03.10.2017 №08/230-2172 (ПР-13020 від 03.03.2017, 
справа-клопотання К-28816, доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 06.03.2017 №08/231-668/ПР) — 
матеріали додаються.
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30.11. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «ВІАЛЬ» договору 
оренди земельної ділянки для будівництва, обслуговування та експлуатації 
крамниці із збірно-розбірних конструкцій та діючого кіоска з благоустроєм 
прилеглої території на вул. Євгенія Харченка, 65-а у Дарницькому районі 
м. Києва» з правовим висновком управління правового забезпечення 
діяльності Київської міської ради від 12.10.2017 №08/230-2221 (ПР-11454 
від 20.09.2016, кадастрова справа А-22287, доручення заступника міського 
голови - секретаря Київської міської ради від 22.09.2016 
№08/231-3925/ПР) -  матеріали додаються.

30.12. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма «С» 
договору оренди земельної ділянки для реконструкції павільйону 
технічного обслуговування автомобілів з подальшою експлуатацією на 
вул. Мельникова, 52-а у Шевченківському районі м. Києва» з правовим 
висновком управління правового забезпечення діяльності Київської 
міської ради від 13.10.2017 №08/230-2227 (ПР-11783 від 11.10.2016, 
кадастрова справа А-22283, доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 13.10.2016 №08/231-4266/ПР) -  
матеріали додаються.

30.13. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину Сакуну Володимиру Михайловичу у 
мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд» з 
правовим висновком управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 13.09.2017 №08/230-2054 (ПР-12583 від
06.01.2017, справа-клопотання К-28707, доручення заступника міського 
голови - секретаря Київської міської ради від 19.01.2017 
№08/231-205/ПР) -  матеріали додаються.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування 03.10,2017 під час голосування за відхилення 
зауважень, викладених у  правовому висновку, та підтримання проекту рішення, а 
також за підтримання зауважень, викладених в правовому висновку, та відхилення 
проекту рішення жодного рішення прийнято не було.

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 09.10.2017№057029-17906 щодо надання пояснень по земельній ділянці.

30.14. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину Власюку Владиславу Федоровичу на вул. 
Автотранспортній, 2-д у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд» з
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правовим висновком управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 25.09.2017 №08/230-2120 (ПР-13180 від
24.03.2017, справа-клопотання К-29433, доручення заступника міського 
голови - секретаря Київської міської ради від 03.04.2017 
N908/231-856/ПР) -  матеріали додаються.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування 03.10.2017 під час голосування за відхилення 
зауважень, викладених у  правовому висновку, та підтримання проекту рішення, а 
також за підтримання зауважень, викладених в правовому висновку, та відхшення 
проекту рішення жодного рішення прийнято не було.

30.15. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
передачу товариству з обмеженою відповідальністю «ІСІДА» земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі закладу 
громадського харчування на Русанівській набережній, 7 у Дніпровському 
районі м. Києва» з правовим висновком управління правового 
забезпечення діяльності Київської міської ради від 19.07.2017 
№08/230-1763 (ПР-12055 від 14.11.2016, кадастрова справа Д-7413, 
доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради 
від 15.11.2016 №08/231-4632/ПР) -  матеріали додаються.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування 03.10.2017 ухвалено підтримати зауваження, 
викладені у  правовому висновку, та відхилити проект рішення.

Виноситься на повторний розгляд, оскільки до постійної комісії Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
ТОВ «ІСІДА» від 31.10.2017 вх. №08/18697 щодо пояснень до правового висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 19.07.2017 
№08/230-1763 (від 08.02.2016 №08/230-223) та прохання повторно розглянути проект 
рішення з правовим висновком на засіданні постійної комісії.

30.16. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
розірвання договору оренди земельної ділянки від 19.07.2005 
№ 62-6-00247, укладеного між Київською міською радою та ТОВ НТП 
«Бонус-П» для будівництва, експлуатації та обслуговування магазину -  
кафе з автомиючим комплексом на вул. Братиславській, 36/2 у 
Деснянському районі м. Києва» за поданням депутатів Київської міської 
ради М. Буділова та І. Картавого з правовим висновком управління 
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 10.07.2017 
№08/230-1676 (доручення заступника міського голови - секретаря 
Київської міської ради від 13.06.2017 №08/231-1474/ПР) — матеріали 
додаються.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування 19.09.2017 ухвалено відкласти розгляд проекту 
рішення та правового висновку, а також звернутись до Департаменту земельних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) щодо розгляду звернення депутата Київської міської ради 
Буділова М. М. про надання акта обстеження земельної ділянки на 
вул. Братиславській, 36/2 у  Деснянському районі м. Києва.

Виноситься на повторний розгляд згідно з:



листом ТОВ НТП «Бонус-П» від 19.09.2017 вх. №08/15956 щодо належного 
виконання обов ’язків землекористувача та заперечень до проекту рішення про 
розірвання договору оренди земельної ділянки від 19.07.2005 №  62-6-00247;

листом Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.10.2017 №057023-19084 про 
стан розгляду депутатського звернення Буділова М. М. та надання копії акта 
обстеження земельної ділянки на вул. Братиславській, 36/2 у Деснянському районі 
м. Києва.

31. Розгляд кадастрових справ -матеріали додаються
31.1. Розгляд (повторний розгляд) кадастрових справ (надання дозволів на 

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, продаж 
земельних ділянок, аукціон),

31.2. Розгляд кадастрових справ (надання /  передача - комунальні 
підприємства та юридичні особи),

31.3. Повторний розгляд кадастрових справ (надання /  передача - 
комунальні підприємства та юридичні особи),

31.4. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди земельних 
ділянок та внесення змін до них),

31.5. Повторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди 
земельних ділянок та внесення змін до них),

31.6. Розгляд кадастрових справ (приватизація),
31.7. Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація),
31.8. Розгляд кадастрових справ (громадяни),
31.9. Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни),
31.10.Розгляд кадастрових справ (затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок),
31.11.Розгляд (повторний розгляд) кадастрових справ (внесення змін до 

рішень Київської міської ради),
31.12.Розгляд кадастрових справ (поділ, внесення змін до договорів оренди 

земельних ділянок та передача земельних ділянок),

32. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються
32.1. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни),
32.2. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок - громадяни),

32.3. Розгляд (повторний розгляд) справ-клопотань (надання дозволів на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок - державні, комунальні підприємства),

32.4. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передача в 
суборенду - юридичні особи).
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32.5. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок - юридичні особи).

32.6. Розгляд (повторний розгляд) справ-клопотань (відмова у  наданні 
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок).

33. Різне (розгляд листів, звернень та депутатських звернень) - матеріали 
додаються.

33.1. Розгляд звернення Комітету Верховної Ради України з питань 
будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства від
22.09.2017 №04-12/13-725 до Прем'єр-міністра України щодо стану 
житлового будівництва, забезпечення захисту прав громадян на 
отримання житла у будинках, що будуються із залученням коштів таких 
громадян, та проблеми добудови багатоповерхових житлових будинків 
(відповідно до листа Віце-прем ’єр-міністра України - міністра 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України Г, Зубка від 04.10.2017 вх. №34896) - 
матеріали додаються.

33.2. Розгляд листа представників громади селища Водогін Оболонського 
району м. Києва від 05.10.2017 вх. №08/КО-8874 щодо винесення на 
розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування питання незаконного будівництва на 
вул. П. Морозова в Оболонському районі м. Києва (територія даної 
забудови -  ліс заповідника Пуща-Водиця) - матеріали додаються.

33.3. Розгляд депутатського звернення К. В. Ялового від 17.10.2017 вх. 
№36664 щодо винесення на розгляд постійної комісії Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування питання 
незаконного будівництва за адресою вул. Туполєва, 18-е у 
Шевченківському районі м. Києва - матеріали додаються.

33.4. Розгляд протоколу засідання робочої групи від 02.10.2017 (реєстр. 
№192 від 10.10.2017) з опрацювання депутатського звернення
О. С. Балицької від 08.12.2016 вх. №08/21777 щодо розгляду питання 
врегулювання ситуації, пов'язаної з належним забезпеченням соціальної 
інфраструктури в мікрорайоні Воздвиженка - матеріали додаються.

Питання, винесені на розгляд додатково, прийняті рекомендації, 
висновки та інші рішення постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування
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34. Пропозиція голови постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенка О. Г. щодо 
включення до проекту порядку денного проекту рішення Київської міської ради 
«Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації земельної ділянки для реконструкції середньої загальноосвітньої 
ніколи №103 з подальшою експлуатацією та обслуговуванням на вул. Алма- 
Атинській, 89 у Дніпровському районі м. Києва» (кадастрова справа Д-8203, 
ПР-14561 від 02.11.2017, доручення заступника міського голови — секретаря 
Київської міської ради від 02.11.2017 №08/231-2671/ПР).

УХВАЛИЛИ: включити до проекту порядку денного проект рішення Київської 
міської ради «Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації земельної ділянки для реконструкції середньої 
загальноосвітньої школи №103 з подальшою експлуатацією та 
обслуговуванням на вул. Алма-Атинській, 89 у Дніпровському районі 
м. Києва» (кадастрова справа Д-8203, ПР-14561 від 02.11.2017, доручення 
заступника міського голови — секретаря Київської міської ради від 02.11.2017 
№08/231-2671/ПР).

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -12 , «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П Х а р ч е н к о  О. В., 

Картавий І. Л., Баленко /. М , Михайленко В. О., Назаренко В. Е., 
Старовойт В. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

35. Пропозиція голови постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенка О. Г. щодо 
включення до проекту порядку денного проекту рішення Київської міської ради 
«Про надання земельної ділянки комунальному підприємству виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Спортивний 
комплекс» для влаштування, експлуатації та обслуговування автостоянки 
(паркінгу) та благоустрою території в межах вул. Богдана Хмельницького, 
вул. Михайла Коцюбинського та вул. В’ячеслава Липинського у 
Шевченківському районі м. Києва» (кадастрова справа А-24135, ПР-14563 від
02.11.2017, доручення заступника міського голови — секретаря Київської міської 
ради від 02.11.2017№08/231-2672/ПР).

УХВАЛИЛИ: включити до проекту порядку денного проект рішення Київської 
міської ради «Про надання земельної ділянки комунальному підприємству 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) «Спортивний комплекс» для влаштування, експлуатації та 
обслуговування автостоянки (паркінгу) та благоустрою території в межах 
вул. Богдана Хмельницького, вул. Михайла Коцюбинського та вул. В’ячеслава 
Липинського у Шевченківському районі м. Києва» (кадастрова справа 
А-24135, ПР-14563 від 02.11.2017, доручення заступника міського голови — 
секретаря Київської міської ради від 02.11.2017 №08/231-2672/ПР). 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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Депутати Київської міської ради Кісільов І. Я , Харченко О. В., 
Картавий І. Л., Баленко І. М., Михайленко В. О., Назаренко В. Е., 
Старовойт В. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

36. Пропозиція голови постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенка О. Г. щодо 
включення до проекту порядку денного проекту рішення Київської міської ради 
«Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 11.12.2003 № 91-6-00201 
(з урахуванням угоди від 31.03.2016 № 85), укладеного між Київською міською 
радою та приватним акціонерним товариством «Український інститут по 
проектуванню підприємств оборонної промисловості та машинобудування 
«Укрпромпроект» (кадастрова справа А-23986, ПР-14562 від 02.11.2017, 
доручення заступника міського голови — секретаря Київської міської ради від
02.11.2017 №08/231-2673/ПР).

УХВАЛИЛИ: включити до проекту порядку денного проект рішення Київської 
міської ради «Про розірвання договору оренди земельної ділянки від
11.12.2003 № 91-6-00201 (з урахуванням угоди від 31.03.2016 № 85), 
укладеного між Київською міською радою та приватним акціонерним 
товариством «Український інститут по проектуванню підприємств оборонної 
промисловості та машинобудування «Укрпромпроект» (кадастрова справа 
А-23986, ПР-14562 від 02.11.2017, доручення заступника міського голови -  
секретаря Київської міської ради від 02.11.2017 №08/231-2673/ПР). 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. Я., Харченко О. В., 

Картавий І. Л., Баленко І. М , Михайленко В. О., Назаренко В. Е., 
Старовойт В. М , Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

37. Пропозиція голови постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенка О. Г. щодо 
включення до проекту порядку денного проекту рішення Київської міської ради 
«Про припинення комунальному підприємству з питань будівництва житлових 
будинків «Житлоінвестбуд -УКБ» права постійного користування земельною 
ділянкою № 19 у 3-ому мікрорайоні житлового масиву Позняки в Дарницькому 
районі м. Києва» (кадастрова справа А-24293, ПР-14564 від 03.11.2017, 
доручення заступника міського голови — секретаря Київської міської ради від
06.11.2017 №08/231-2679/ПР).

УХВАЛИЛИ: включити до проекту порядку денного проект рішення Київської 
міської ради «Про припинення комунальному підприємству з питань 
будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд -УКБ» права постійного
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користування земельною ділянкою № 19 у 3-ому мікрорайоні житлового 
масиву Позняки в Дарницькому районі м. Києва» (кадастрова справа 
А-24293, ПР-14564 від 03.11.2017, доручення заступника міського голови — 
секретаря Київської міської ради від 06.11.2017 №08/231-2679/ПР). 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Картавий І. Л., Баленко І. М., Михайленко В. О., Назаренко В. Е., 
Старовойт В. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

38. Пропозиція голови постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенка О. Г. щодо 
включення до проекту порядку денного проекту рішення Київської міської ради 
«Про відмову в поновленні ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДПРОМАЛЬЯНС» договору оренди земельної 
ділянки для благоустрою скверу на вул. Селянській в Оболонському районі 
м. Києва» з правовим висновком управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 04.07.2017 №08/230-1630 (ПР-11569 від 27.09.2016, 
кадастрова справа А-20386, доручення заступника міського голови — секретаря 
Київської міської ради від 29.09.2016 №08/231-4032/ПР).

УХВАЛИЛИ: включити до проекту порядку денного проект рішення Київської 
міської ради «Про відмову в поновленні ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДПРОМАЛЬЯНС» договору оренди земельної 
ділянки для благоустрою скверу на вул. Селянській в Оболонському районі 
м. Києва» з правовим висновком управління правового забезпечення 
діяльності Київської міської ради від 04.07.2017 №08/230-1630 (ПР-11569 від
27.09.2016, кадастрова справа А-20386, доручення заступника міського 
голови — секретаря Київської міської ради від 29.09.2016 №08/231-4032/ПР). 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П.у Харченко О. В., 

Картавий І. Л., Баленко І. М., Назаренко В. Е., Старовойт В. М., 
Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на обговорення та 
голосування пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. щодо зняття 
з розгляду таких розділів проекту порядку денного:

ЗО. Повторний розгляд проектів рішень з правовими висновками 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради.
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31.1. Розгляд (повторний розгляд) кадастрових справ (надання дозволів на 
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, продаж 
земельних ділянок, аукціон).

31.2. Розгляд кадастрових справ (надання /  передача - комунальні 
підприємства та юридичні особи).

31.3. Повторний розгляд кадастрових справ (надання /  передача - 
комунальні підприємства та юридичні особи).

31.4. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди земельних 
ділянок та внесення змін до них).

31.5. Повторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди 
земельних ділянок та внесення змін до них).

31.10. Розгляд кадастрових справ (затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок).

31.11. Розгляд (повторний розгляд) кадастрових справ (внесення змін до 
рішень Київської міської ради).

32.3. Розгляд (повторний розгляд) справ-клопотань (надання дозволів на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок - державні, комунальні підприємства).

32.4. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передача в 
суборенду - юридичні особи).

32.5. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок - юридичні особи).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Бондаренко Г., Вороніна Т., 
Сиротюк Ю. М., Меліхова Т. І.

Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. щодо зняття з розгляду таких розділів проекту порядку 
денного:
ЗО. Повторний розгляд проектів рішень з правовими висновками 

управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради.

31.1. Розгляд (повторний розгляд) кадастрових справ (надання дозволів на 
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, продаж 
земельних ділянок, аукціон).

31.2. Розгляд кадастрових справ (надання /  передача - комунальні 
підприємства та юридичні особи).

31.3. Повторний розгляд кадастрових справ (надання /  передача - 
комунальні підприємства та юридичні особи).

31.4. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди земельних 
ділянок та внесення змін до них).

31.5. Повторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди 
земельних ділянок та внесення змін до них).
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31.10. Розгляд кадастрових справ (затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок).

31.11. Розгляд (повторний розгляд) кадастрових справ (внесення змін до 
рішень Київської міської ради).

32.3. Розгляд (повторний розгляд) справ-клопотань (надання дозволів на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок - державні, комунальні підприємства).

32.4. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передача в 
суборенду - юридичні особи).

32.5. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок - юридичні особи).

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), «проти» -  4 
(Міщенко О. Г., Турець В. В., Зубко Ю. Г., Непоп В. І.), «утрималось» -  6 
(Харченко О. В., Банас Д. М., Бродський В. Я., Негрич М. М., Петровець О. Ф., 
Росляков В. В.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Баленко І. М., 
Балицька О. С., Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Римаренко С. Г., 
Старовойт В. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення не прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування 
пропозицію щодо затвердження порядку денного засідання постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 
від 07 Л 1.2017 в цілому, з підтриманими пропозиціями депутата Київської міської 
ради Міщенка О. Г. щодо наповнення порядку денного.

УХВАЛИЛИ: Затвердити в цілому порядок денний засідання постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування від 07.11.2017 з підтриманими пропозиціями депутата 
Київської міської ради Міщенка О. Г. щодо наповнення порядку денного. 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П К а р т а в и й  І. Л., 

Баленко І. М., Назаренко В. Е., Старовойт В. М., Шарій В. В., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

1. СЛУХАЛИ: Розгляд місцевої ініціативи (від 09.10.2017 вх. №08/КО-
8927) щодо будівництва загальноосвітнього навчального 
закладу І-ІІІ ступенів по вул. Соломії Крушельницької у 11 -му 
мікрорайоні житлового масиву Осокорки-Північні у
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Дарницькому районі міста Києва (лист управління з питань 
децентралізації, розвитку місцевого самоврядування, 
регіональних та міжнародних зв 'язків секретаріату Київської 
міської ради від 23.10.2017 вх. №08/18047)
матеріали додаються.

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
представника ініціативної групи Шелудченко В. С. від 23.10.2017 вх. 
№08/111-9149 щодо соціальної проблеми перенавантаження системи 
навчальних закладів Дарницького району, а також необхідності 
вирішення питання щодо зупинення будівництва житлових будинків та 
початку будівництва загальноосвітньої школи з басейном на земельній 
ділянці на вул. Соломії Крушельницької (ж/м Осокорки - Північні, 11-й 
мікрорайон) у  Дарницькому районі міста Києва.

Також до постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
громадянки Ютушуй Н. М. від 30.10.2017 вх. №08/Ю-9264 з проханням 
сприяти виконанню умов договору купівлі-продажу прав на нерухоме 
майно та введення в експлуатації об’єкта будівництва на 
вул. Соломії Крушельницької, 15-Б у  Дарницькому районі міста Києва.

(Місцева ініціатива від 09.10.2017 вх. №08/КО-8927 та підписні листи 
до неї, лист управління з питань децентралізації, розвитку місцевого 
самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків секретаріату 
Київської міської ради від 23.10.2017 вх. №08/18047 -н а  119-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Захарченко Л., Турець В. В., Петров К., 
Назаренко В. Е., Мірошниченко І. М., Меліхова Т. І.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати місцеву ініціативу (від 09Л0.2017
вх. №08/КО-8927) щодо будівництва загальноосвітнього навчального закладу 
І-ІІІ ступенів по вул. Соломії Крушельницької у 11-му мікрорайоні житлового 
масиву Осокорки-Північні у Дарницькому районі міста Києва.

2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Рослякова В. В., Назаренка В. Е., Непопа В. І. для 
підготовки проекту рішення, спрямованого на врегулювання питань, 
викладених в місцевій ініціативі, та розгляду його на пленарному засіданні 
сесії Київської міської ради.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  18, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Баленко І. М., 

Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована 
між будинками 24, 24В по вулиці Митрополита Андрея 
Шептицького та будинком 5Б по вулиці Челябінській у 
Дніпровському районі м. Києва біля ДНЗ №691» за поданням
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депутата Київської міської ради О. Петровця (доручення 
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради 
від 22.09.2017№08/231-2213/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №31/93 від 03.10.2017).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань екологічної політики та ухвалено рекомендувати 
суб'єкту подання долучити до проекту рішення письмові звернення 
мешканців прилеглих територій з приводу облаштування скверу (витяг 
№08/288/03-19/48 з протоколу №19 від 18.10.2017).

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 22.09.2017 №08/231-2213/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 16-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Петровець О. Ф., Шкурко О. А., Банас Д. М., 
Меліхова Т. І.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована між будинками 24, 
24В по вулиці Митрополита Андрея Шептицького та будинком 5Б по вулиці 
Челябінській у Дніпровському районі м. Києва біля ДНЗ №691».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Картавий І. Л., 

Баленко І. М., Балицька О. С., Михайленко В. ОНазаренко  В. Е. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
розірвання договору оренди земельної ділянки від 22.08.2005 
№ 79-6-00339, укладеного між Київською міською радою та 
акціонерним товариством «Нелгілін» для експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд насосної станції на 
вул. Лісничій, 58 у Голосіївському районі м. Києва» за 
поданням депутатів Київської міської ради І. Мірошниченка, 
І. Картавого, В. Назаренка, М. Буділова (доручення 
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради 
від 23.08.2017 №08/231-1850/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією 
Київської міської ради з питань екологічної політики.

(Доручення заступника міського голови — секретаря Київської міської 
ради від 23.08.2017 №08/231-1850/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 19-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Герасимчук В., Турець В. В., Северин С., 
Костенко К. А., Мірошниченко І. М., Дюжев С. А.

24



Голосували: за підтримку проекту рішення Київської міської ради «Про 
розірвання договору оренди земельної ділянки від 22.08.2005 № 79-6-00339, 
укладеного між Київською міською радою та акціонерним товариством 
«Нелгілін» для експлуатації та обслуговування будівель і споруд насосної 
станції на вул. Лісничій, 58 у Голосіївському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  11, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В., 

Харченко О. В., Баленко І. М.> Балицька О. С., Банас Д. М , 
Негрич М. М., Непоп В. /., Петровець О. Ф., Шарій В. В. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

4. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована 
між будинками 4А, 6 по вулиці Плеханова та ліцеєм №208 по 
вулиці Ованеса Туманяна у Дніпровському районі м. Києва» 
за поданням депутата Київської міської ради
О. Петровця (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 14.09.2017 №08/231- 
2046/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради 
з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №29/91 від
25.09.2017).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради 
з питань екологічної політики та ухвалено рекомендувати суб'єкту подання 
долучити до проекту рішення письмові звернення мешканців прилеглих 
територій з приводу облаштування скверу (витяг №08/288/03-19/48 з 
протоколу №19 від 18.10.2017).

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
14.09.2017 №08/231-2046/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та 
додатками до нього - на 16-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована між будинками 4А, 
6 по вулиці Плеханова та ліцеєм №208 по вулиці Ованеса Туманяна у 
Дніпровському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В.> 

Харченко О. В., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Шарій В. В., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована 
між житловими будинками №№ 49, 49а, 496, 49в, 51, 51а на
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вулиці Данила Щербаківського у Шевченківському районі 
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради 
В. Ялового (доручення заступника міського голови - секретаря 
Київської міської ради від 10.10.2017 N908/231-2495/ПР) - 
матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з 
питань бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №33/95 від
18.10.2017). Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань екологічної політики (протокол №19 від 18.10.2017).

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшов лист депутата Київської 
міської ради В. Ялового від 03.11.2017 вх. №08/18909 щодо долучення до 
проекту рішення листа КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового 
фонду Шевченківського району м. Києва» від 10.08.2017.
(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
10.10.2017 №08/231-2495/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та 
додатками до нього, лист вх. №08/18909 від 03.11.2017 - на 18-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 

надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована між житловими 
будинками №№ 49, 49а, 496, 49в, 51, 51а на вулиці Данила Щербаківського у 
Шевченківському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В., 

Харченко О. В., Баленко І. М , Балицька О. С., Банас Д. М., 
Непоп В. Петровець О. Ф., Шарій В. В. участі в голосуванні не
брали.

Рішення прийнято.

6. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована 
між будинками №№ 16, 16а, 166, 16в, 16г, 16д, 18, 18а, 186 на 
вулиці Академіка Ту по лева у Шевченківському районі 
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради 
В. Ялового (доручення заступника міського голови - секретаря 
Київської міської ради від 10.10.2017 N908/231-2496/ПР) -
матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради з 
питань бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №33/95 від
18.10.2017). Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань екологічної політики (протокол №19 від 18.10.2017).

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшов лист депутата Київської 
міської ради В. Ялового від 03.11.2017 вх. №08/18909 щодо долучення до 
проекту рішення листа КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового 
фонду Шевченківського району м. Києва» від 10.08.2017.
(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
10.10.2017 №08/231-2496/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та 
додатками до нього, лист вх. №08/18909 від 03.11.2017 - на 18-ти арк.)
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ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована між будинками 
№№ 16, 16а, 166, 16в, 16г, 16д, 18, 18а, 186 на вулиці Академіка Туполева у 
Шевченківському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Турець В. В., 

Харченко О. В.у Баленко І. М., Балицька О. С., Банас Д. М., 
Непоп В. /., Петровець О. Ф., Шарій В. В. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

7. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання статусу скверу земельній ділянці, за адресою 
б-р Праці, 8 орієнтовною площею 0,73 га у Дніпровському 
районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської 
ради О. Новікова (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 23.08.2017 №08/231- 
1857/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської ради 
з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №25/87 від
04.09.2017). Постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної 
політики підтримано винесення проекту рішення на розгляд пленарного 
засідання сесії Київської міської ради за умови надання письмових звернень 
мешканців (витяг №08/288/03-17/46 з протоколу №17 від 04.10.2017).

До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшов лист ініціативної групи 
мешканців будинків на вул. Пожарського, 13, 13-А, 15 від 02.11.2017 вх. 
№08/КО-9327 з проханням заборонити будь-яке будівництво на земельній 
ділянці на бульв. Праці, 8, заборонити передачу цієї земельної ділянки на баланс 
КО «Київзеленбуд» та заборонити зміни статусу її на «сквер».

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
23.08.2017 №08/231-1857/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та 
додатками до нього, лист ініціативної групи мешканців від 02.11.2017 вх. 
№08/КО-9327 - на 18-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Новіков О. О., Кушнір Н.
Голосували: за підтримку проекту рішення Київської міської ради «Про 

надання статусу скверу земельній ділянці, за адресою б-р Праці, 8 
орієнтовною площею 0,73 га у Дніпровському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  11, «проти» -  немає, «утрималось» -  1
(Негрич М. М.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. 77., Турець В. В., 
Харченко О. В., Баленко І. М., Меліхова Т. І., Непоп В. І., 
Росляков В. В., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення не прийнято.
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Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування 
пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Галицької О'. С. щодо 
повернення до обговорення питання 7 порядку денного: розгляд проекту 
рішення Київської міської ради «Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
за адресою б-р Праці, 8 орієнтовною площею 0,73 га у Дніпровському районі 
м. Києва».

УХВАЛИЛИ: Повернутися до обговорення питання 7 порядку денного: розгляд 
проекту рішення Київської міської ради «Про надання статусу скверу 
земельній ділянці, за адресою б-р Праці, 8 орієнтовною площею 0,73 га у 
Дніпровському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. И , Турець В. В., 

Харченко О. В.9 Меліхова Т. І., Непоп В. /., Росляков В. В., 
Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, за адресою б-р Праці, 8 
орієнтовною площею 0,73 га у Дніпровському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В., 

Харченко О. В., Меліхова Т. /., Непоп В. /., Росляков В. В.9 
Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

8. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання статусу скверу земельній ділянці, за адресою 
вул. Вифлеємська, 18/2 орієнтовною площею 0,62 га у 
Дніпровському районі м. Києва» за поданням депутата 
Київської міської ради О. Новікова (доручення заступника 
міського голови - секретаря Київської міської ради від 
23.08.2017№08/231-1858/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол№ 25/87від 04.09.2017).

Постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної 
політики підтримано винесення проекту рішення на розгляд пленарного 
засідання сесії Київської міської ради за умови надання письмових 
звернень мешканців (витяг №08/288/03-17/46 з протоколу №17 від
04.10.2017).

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської



ради від 23.08.2017 №08/231-1858/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 16-ти арк,)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, за адресою вул. Вифлеємська, 18/2 
орієнтовною площею 0,62 га у Дніпровському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І, П., Турець В, В,, 

Харченко О. В., Меліхова Т. /., Непоп В. І,, Шарій В. В., 
Шкуро М, Ю, участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято,

9. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована на 
вулиці Радунській, 16, у Деснянському районі м. Києва» за 
поданням депутата Київської міської ради В. Грушка 
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 03.07.2017 №08/231-1572/ПР)
матеріали додаються.

Постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної 
політики підтримано винесення проекту рішення на розгляд пленарного 
засідання сесії Київської міської ради за умови погодження з 
балансоутримувачем території - ДКП «Житлоремфонд», підготовки 
порівняльної таблиці та надання письмових звернень мешканців (витяг 
№08/288/03-15/44 з протоколу №15 від 06.09.2017).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №22/84 від 10.07.2017).

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 03.07.2017 №08/231-1572/ПР, проект рішення з 
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 14-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована на вулиці 
Радунській, 16, у Деснянському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І, П., Турець В, В., 

Харченко О, В., Баленко І, М., Меліхова Т, /., Непоп В, І., 
Шарій В, В,, Шкуро М, Ю, участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято,

10. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
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надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована на 
просп. Володимира Маяковського, 59 у Деснянському районі 
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради 
В. Грушка (доручення заступника міського голови - секретаря 
Київської міської ради від 03.07.2017 №08/231-1573/ПР) - 
матеріали додаються.

Постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної 
політики підтримано винесення проекту рішення на розгляд пленарного 
засідання сесії Київської міської ради за умови погодження з 
балансоутримувачем території - ДКП «Житлоремфонд», підготовки 
порівняльної таблиці та надання письмових звернень мешканців (витяг 
№08/288/03-15/44 з протоколу №15 від 06.09.2017).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №22/84 від 10.07.2017).

(Доручення заступника міського голови — секретаря Київської міської 
ради від 03.07.2017 №08/231-1573/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 14-ти арк,)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Грушко В. В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована на 
просп. Володимира Маяковського, 59 у Деснянському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І, П., Турець В. В., 

Харченко О. В., Меліхова Т. /., Непоп В. І., Шарій В. В., 
Шкуро М, Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

11. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради 
«Про викуп земельної ділянки на перетині вул. Феодори 
Пушиної та вул. Чорнобильської у Святошинському районі 
м. Києва для суспільних потреб» за поданням депутатів 
Київської міської ради П. Антоненка, В. Назаренка,
І. Картавого (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 26.04.2017 №08/231- 
1058/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією 
Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 03.10.2017 було 
ухвалено перенести розгляд проекту рішення на наступне засідання 
постійної комісії у  зв ’язку з відсутністю одного із суб ’єктів подання 
П. Антоненка.

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської
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ради від 26.04.2017 №08/231-1058/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 21-му арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. перенести розгляд проекту рішення Київської міської ради 
«Про викуп земельної ділянки на перетині вул. Феодори Пушиної та 
вул. Чорнобильської у Святошинському районі м. Києва для суспільних 
потреб» на наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування у  зв’язку з 
відсутністю одного із суб’єктів подання П. Антоненка.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В., 

Харченко О. В., Меліхова Т. І., Непоп В. І., Шарій В. В., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

12. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради 
«Про надання статусу скверу земельній ділянці на 
пров. Татарському, 2 у Шевченківському районі м. Києва» за 
поданням депутатів Київської міської ради С. Кутняка та
І. Мірошниченка (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 03.04.2017 
№08/231-872/ПР) - матеріали додаються.

Постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної 
політики підтримано винесення проекту рішення на розгляд пленарного 
засідання сесії Київської міської ради (витяг №08/288/03-08 з протоколу 
№8 від 12.04.2017).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист ОК 
ЖБК «ПОЛОВЕЦЬКИЙ» від 24.04.2017 вх. №08/7355 щодо надання 
пояснень по використанню земельної ділянки та розгляду можливості 
подання пропозиції про присвоєння статусу скверу земельній ділянці, яка 
є більш оптимальною для облаштування скверу, із можливим 
залученням ЖБК «ПОЛОВЕЦЬКИЙ» як партнера в облаштуванні 
такого скверу.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 03.10.2017 під час 
голосування за підтримку та за відхилення проекту рішення жодного 
рішення ухвалено не було.

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист ОК 
ЖБК «ПОЛОВЕЦЬКИЙ» від 02.10.2017 вх. №08/16703 з проханням 
відкласти розгляд проекту рішення та надати час на ознайомлення з 
матеріалами, які формують проект рішення №08/231-872/ПР.

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
депутата Київської міської ради С. В. Кутняка від 07.11.2017
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№08/279/08/140-942 щодо долучення до матеріалів проекту рішення 
погодження Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
(лист від 03.10.2017 №0570291-17491) надання земельній ділянці у  
пров. Татарському, 2 у  Шевченківському районі м. Києва стасусу скверу.

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 03.04.2017 №08/231-872/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього, листи ОК ЖБК «ПОЛОВЕЦЬКИЙ» 
від 24.04.2017 вх. №08/7355 та від 02.10.2017 вх. №08/16703, лист 
депутата Київської міської ради С. В. Кутняка від 07.11.2017 
№08/279/08/140-942 - на 38-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Курдюков О. М., Кутняк С. В., Турець В. В., 
Косецький П., Банас Д. М.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції: 
перша - щодо відкладення розгляду проекту рішення Київської міської ради 

«Про надання статусу скверу земельній ділянці на пров. Татарському, 2 у 
Шевченківському районі м. Києва» 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»; 

друга - щодо підтримання проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці на пров. Татарському, 2 у 
Шевченківському районі м. Києва».

1. Голосували: за відкладення розгляду проекту рішення Київської міської ради 
«Про надання статусу скверу земельній ділянці на пров. Татарському, 2 у 
Шевченківському районі м. Києва» 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» -  немає, «проти» -  3 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., 
Банас Д. М.), «утрималось» -  8.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Зубко Ю. Г., 
Меліхова Т. /., Негрич М. М., Непоп В. /., Петровець О. Ф., 
Росляков В. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиціїголова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці на пров. Татарському, 2 у 
Шевченківському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  1
(Негрич М. М.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Зубко Ю. Г., 
Меліхова Т. /., Непоп В. /., Петровець О. Ф., Старовойт В. М., 
Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

13. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована 
між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом 
Броварським у Дніпровському районі м. Києва (біля зони 
здоров’я)» за поданням депутата Київської міської ради
О. Петровця (доручення Київського міського голови від 
27.06.2017№08/231-1555/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №22/84 від 11.07.2017).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією 
Київської міської ради з питань екологічної політики.

(Доручення Київського міського голови від 27.06.2017 №08/231-1555/ПР, 
проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього - на 
12-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована між вулицею 
Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі 
м. Києва (біля зони здоров’я)».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Меліхова Т. І., 

Петровець О. Ф.у Старовойт В. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

14. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована 
між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом 
Броварським у Дніпровському районі м. Києва» за поданням 
депутата Київської міської ради О. Петровця (доручення 
Київського міського голови від 27.06.2017 №08/231- 1556/ПР) - 
матеріали додаються.
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Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №22/84 від 11.07.2017).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією 
Київської міської ради з питань екологічної політики.

(Доручення Київського міського голови від 27.06.2017 №08/231-1556/ПР, 
проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього - на 
12-ти арк,)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована між вулицею 
Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Меліхова Т. І., 

Петровець О. Ф., Старовойт В. М.у Шарій В. В., Шкуро М, Ю. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

15. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд місцевої ініціативи (від 23.05.2017 
№08/КО-5468) щодо незаконного будівництва 
багатоповерхового будинку по вулиці Сормовська, 3 у 
Дарницькому районі м. Києва (лист управління з питань 
децентралізації, розвитку місцевого самоврядування, 
регіональних та міжнародних звязків секретаріату Київської 
міської ради від 26.05.2017 вх. №08/9453) та розгляд проекту 
рішення Київської міської ради «Про розірвання договору 
оренди земельної ділянки від 30.03.2007 № 63-6-00409, 
укладеного між Київською міською радою та закритим 
акціонерним товариством «СХІД-2» для будівництва, 
експлуатації та обслуговування житлового комплексу з 
вбудовано-прибудованими приміщеннями, офісами та 
підземним паркінгом на вул. Сормовській, 3 у Дарницькому 
районі м. Києва» за поданням депутатів Київської міської 
ради І. Мірошниченка, В. Бохняка, І. Картавого, 
В. Назаренка, М. Буділова (доручення заступника міського 
голови - секретаря Київської міської ради від 23.08.2017 
№08/231-1849/ПР), та розгляд проекту рішення Київської 
міської ради «Про врегулювання питання використання 
земельної ділянки площею 0,3827 га на вул. Сормовській, 3 у 
Дарницькому районі міста Києва» за поданням депутата 
Київської міської ради Д. Стрижова (доручення заступника 
міського голови - секретаря Київської міської ради від
26.10.2017 №08/231-2650/ПР) - матеріали додаються.



На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 21.06.2017 під час 
розгляду місцевої ініціативи (від 23.05.2017 №08/КО-5468) ухвалили 
створити робочу групу під головуванням М. М. Негрича та звернутися 
до Державної архітектурно-будівельної інспекції України для 
проведення перевірки щодо законності будівництва, в тому числі і в 
частині 18 відповідності проекту будівництва містобудівним умовам 
та обмеженням, виданим Департаментом містобудування та 
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), а також до Департаменту 
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) для вжиття заходів 
щодо залучення забудовника ПрАТ «Схід-2» земельної ділянки на 
вул. Сормовській, 3 у  Дарницькому районі м. Києва до розроблення 
детального плану території.

Місцева ініціатива виноситься на повторний розгляд, оскільки 
відповідно до пункту 9 статті ЗО Регламенту Київської міської ради, 
затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 
№579/579, термін вивчення питання робочою групою не може 
перевищувати 15 днів з моменту її утворення та згідно з листом 
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
27.07.2017 №055-12424 щодо надання інформації по земельній ділянці на 
вул. Сормовській, 3 у  Дарницькому районі м. Києва та інформації про 
те, що ПРАТ «Схід-2» є замовником детального плану території.

(Місцева ініціатива від 23.05.2017 №08/КО-5468 та підписні листи до 
неї, лист управління з питань децентралізації, розвитку місцевого 
самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків секретаріату 
Київської міської ради від 26.05.2017 вх. №08/9453, доручення 
заступника міського голови -  секретаря Київської міської ради від
23.08.2017 №08/231-1849/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою 
та додатками до нього, доручення заступника міського голови -  
секретаря Київської міської ради від 26.10.2017 №08/231-2650/ПР, 
проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього -  на 
160-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кураченко О. І., Мірошниченко І. М., 
Негрич М. М.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - щодо підтримання місцевої ініціативи (від 23.05.2017 №08/КО-5468)

щодо незаконного будівництва багатоповерхового будинку по вулиці 
Сормовська, 3 у Дарницькому районі м. Києва та підтримання проекту 
рішення Київської міської ради «Про розірвання договору оренди земельної 
ділянки від 30.03.2007 № 63-6-00409, укладеного між Київською міською 
радою та закритим акціонерним товариством «СХІД-2» для будівництва, 
експлуатації та обслуговування житлового комплексу з вбудовано- 
прибудованими приміщеннями, офісами та підземним паркінгом на вул. 
Сормовській, 3 у Дарницькому районі м. Києва»; 

друга - щодо підтримання місцевої ініціативи (від 23.05.2017 №08/КО-5468) 
щодо незаконного будівництва багатоповерхового будинку по вулиці 
Сормовська, 3 у Дарницькому районі та підтримання проекту рішення
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Київської міської ради «Про врегулювання питання використання земельної 
ділянки площею 0,3827 га на вул. Сормовській, 3 у Дарницькому районі міста 
Києва».

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати місцеву ініціативу (від 23.05.2017 №08/КО-5468) 
щодо незаконного будівництва багатоповерхового будинку по вулиці 
Сормовська, 3 у Дарницькому районі м. Києва.

2. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про розірвання 
договору оренди земельної ділянки від 30.03.2007 № 63-6-00409, укладеного 
між Київською міською радою та закритим акціонерним товариством «СХІД- 
2» для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу з 
вбудовано-прибудованими приміщеннями, офісами та підземним паркінгом на 
вул. Сормовській, 3 у Дарницькому районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  1
(Негрич М. М.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. 77., Баленко 7. М , 
Меліхова Т. 7., Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування другу
пропозицію.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати місцеву ініціативу (від 23.05.2017 №08/КО-5468) 
щодо незаконного будівництва багатоповерхового будинку по вулиці 
Сормовська, 3 у Дарницькому районі м. Києва.

2. Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
врегулювання питання використання земельної ділянки площею 0,3827 га на 
вул. Сормовській, 3 у Дарницькому районі міста Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  З
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Негрич М. М.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. 77., Баленко І. М , 
Меліхова Т. І., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

16. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці на проспекті 
Відрадному, 16/50 у Солом’янському районі м. Києва» за 
поданням депутата Київської міської ради М. Шкура 
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 12.07.2017 №08/231-1609/ПР)
матеріали додаються.

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією 
Київської міської ради з питань екологічної політики.
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(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 12.07.2017 №08/231-1609/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 11-ти арк,)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кулаковський Ю. П.

УХВАЛИЛИ: 1, Відкласти розгляд проекту рішення Київської міської ради 
«Про надання статусу скверу земельній ділянці на проспекті Відрадному, 
16/50 у Солом’янському районі м. Києва».

2, Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати 
погодження або відмову в погодженні зазначеного проекту рішення,

3. Повернутись до розгляду цього питання після надходження 
відповіді Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації),

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Харченко О, В Б а н а с  Д, М,, 

Меліхова Т, /., Петровець О, Ф,, Шарій В, В,у Шкуро М. Ю, участі 
в голосуванні не брали.

Рішення прийнято,

17. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу зеленої зони земельній ділянці, розташованій 
на просп. Свободи, 2 (територія біля магазину АТБ) у 
Подільському районі м. Києва» за поданням депутата 
Київської міської ради Н. Маслової (доручення Київського 
міського голови від 26.07.2017 №08/231-1689/ПР)
матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №24/86 від 10.08.2017).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією 
Київської міської ради з питань екологічної політики.

(Доручення Київського міського голови від 26.07.2017 №08/231-1689/ПР, 
проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього - на 
16-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу зеленої зони земельній ділянці, розташованій на 
просп. Свободи, 2 (територія біля магазину АТБ) у Подільському районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

37



Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Банас Д, М , 
Бродський В. Я М е л і х о в а  Т. І., Петровець О. Ф,, Шарій В. В., 
Шкуро М. Ю, участі в голосуванні не брали,

Рішення прийнято,

18. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання статусу скверу земельній ділянці, розташованій на 
вул. Челябінській біля будинків №№ 7 та 9 у Дніпровському 
районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської 
ради А. Шаповала (доручення Київського міського голови від
31.07.2017 М908/231-1726/ПР) - матеріали додаються.

Постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної 
політики підтримано винесення проекту рішення на розгляд пленарного 
засідання сесії Київської міської ради (витяг №08/288/03-15/44 з 
протоколу №15 від 06.09.2017).

(Доручення Київського міського голови від 31.07.2017 №08/231-1726/ПР, 
проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього - на 
25-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Римаренко С. Г.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Римаренка С, Г, перенести розгляд проекту рішення Київської міської ради 
«Про надання статусу скверу земельній ділянці, розташованій на 
вул. Челябінській біля будинків №№ 7 та 9 у Дніпровському районі м. Києва» 
на наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування у  зв’язку з 
відсутністю суб’єкта подання А, Шаповала,

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І, П., Картавий 1, Л., 

Баленко І. М., Назаренко В. Е.> Старовойт В. М., Шарій В, В 
Шкуро М, Ю, участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято,

19. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання статусу скверу земельній ділянці, за адресою 
б-р Верховної Ради, 13 орієнтовною площею 0,40 га у 
Дніпровському районі м. Києва» за поданням депутата 
Київської міської ради О. Новікова (доручення заступника 
міського голови - секретаря Київської міської ради від
23.08.2017 №08/231-1853/ПР) - матеріали додаються.

Проект, рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №25/87 від 04.09.2017).
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Постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної 
політики підтримано винесення проекту рішення на розгляд пленарного 
засідання сесії Київської міської ради за умови надання письмових 
звернень мешканців (витяг №08/288/03-17/46 з протоколу №17 від
04.10.2017).

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 23.08.2017 №08/231-1853/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 16-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, за адресою б-р Верховної Ради, 13 
орієнтовною площею 0,40 га у Дніпровському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Банас Д. М., 

Меліхова Т. І.у Петровець О. Ф., Росляков В. В., Шарій В. В., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

20. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, за адресою 
вул. Червоноткацька, 10 орієнтовною площею 0,51 га у 
Дніпровському районі м. Києва» за поданням депутата 
Київської міської ради О. Новікова (доручення заступника 
міського голови - секретаря Київської міської ради від 
23.08.2017№08/231-1854/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №25/87 від 04.09.2017).

Постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної 
політики підтримано винесення проекту рішення на розгляд пленарного 
засідання сесії Київської міської ради за умови надання письмових 
звернень мешканців (витяг №08/288/03-17/46 з протоколу №17 від
04.10.2017).

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 23.08.2017 №08/231-1854/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 16-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, за адресою вул. Червоноткацька, 10 
орієнтовною площею 0,51 га у Дніпровському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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Депутати Київської міської ради Харченко О. В Б а н а с  Д. М., 
Меліхова Т. І., Петровець О. Ф., Росляков В. В., Шарій В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

21. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання статусу скверу земельній ділянці, за адресою 
вул. Пожарського, 8 орієнтовною площею 0,49 га у 
Дніпровському районі м. Києва» за поданням депутата 
Київської міської ради О. Новікова (доручення заступника 
міського голови - секретаря Київської міської ради від 
23.08.2017N208/231-1855/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол Л925/87 від 04.09.2017).

Постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної 
політики підтримано винесення проекту рішення на розгляд пленарного 
засідання сесії Київської міської ради за умови надання письмових 
звернень мешканців (витяг №08/288/03-17/46 з протоколу №17 від
04.10.2017).

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 23.08.2017 №08/231-1855/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 16-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, за адресою вул. Пожарського, 8 
орієнтовною площею 0,49 га у Дніпровському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М 

Банас Д. М., Меліхова Т. І., Петровець О. Ф., Росляков В. В., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

22. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання статусу скверу земельній ділянці, за адресою 
вул. Попудренка, 18, 18 А орієнтовною площею 0,44 га у 
Дніпровському районі м. Києва» за поданням депутата 
Київської міської ради О. Новікова (доручення заступника 
міського голови - секретаря Київської міської ради від
23.08.2017 №08/231-1856/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №25/87 від 04.09.2017).

Постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної
40



політики підтримано винесення проекту рішення на розгляд пленарного 
засідання сесії Київської міської ради за умови надання письмових 
звернень мешканців (витяг №08/288/03-17/46 з протоколу №17 від
04.10.2017).

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 23.08.2017 №08/231-1856/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 16-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, за адресою вул. Попудренка, 18, 
18 А орієнтовною площею 0,44 га у Дніпровському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М , 

Банас Д. М , Меліхова Т. І., Петровець О. Ф., Росляков В. В., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

23. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
відмову Державному територіально-галузевому об’єднанню 
«Південно-Західна залізниця» у поновленні договору оренди 
земельної ділянки від 21.12.2007 року № 79-6-0054 та надання 
земельній ділянці площею 0,2415 га на вул. Саксаганського, 73 
у Голосіївському районі м. Києва статусу скверу» за поданням 
депутата Київської міської ради О. Балицької (доручення 
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради 
від 14.09.2017№08/231-2077/ПР) - матеріали додаються.

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 14.09.2017 №08/231-2077/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 47-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Балицька О. С., Живалов О., Забродін С. В., 
Зубко Ю. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
відмову Державному територіально-галузевому об’єднанню «Південно- 
Західна залізниця» у поновленні договору оренди земельної ділянки від 
21.12.2007 року № 79-6-0054 та надання земельній ділянці площею 0,2415 га 
на вул. Саксаганського, 73 у Голосіївському районі м. Києва статусу скверу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В 

Баленко І. М., Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.
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24. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована 
між вулицею Раїси Окіпної та проспектом Броварським у 
Дніпровському районі м. Києва (набережна р. Дніпро)» за 
поданням депутата Київської міської ради О. Петровця 
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 18.09.2017 №08/231-2150/ПР)
матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №29/91 від 25.09.2017)

Проект рішення підтримано постійною комісією Київської 
міської ради з питань екологічної політики та ухвалено рекомендувати 
суб’єкту подання долучити до проекту рішення письмові звернення 
мешканців прилеглих територій з приводу облаштування скверу (витяг 
№08/288/03-19/48 з протоколу №19 від 18.10.2017).

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 18.09.2017 №08/231-2150/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 12-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована між вулицею Раїси 
Окіпної та проспектом Броварським у Дніпровському районі м. Києва 
(набережна р. Дніпро)».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М., 

Банас Д. М., Меліхова Т. /., Петровець О. Ф., Росляков В. В., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

25. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці по проспекту 
Голосіївський, 96 у Голосіївському районі міста Києва» за 
поданням депутата Київської міської ради Д. Калініченка 
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 22.09.2017 №08/231-2217/ПР)
матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №33/95 від 18.10.2017).

Проект рішення підтримано постійною комісією Київської 
міської ради з питань екологічної політики та ухвалено рекомендувати 
суб’єкту подання доповнити проект рішення порівняльною таблицею, 
передбаченою пунктом 2 відповідно до проекту рішення (витяг 
№08/288/03-19/48 з протоколу №19 від 18.10.2017).
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(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 22.09.2017 №08/231-2217/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 1 7-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці по проспекту Голосіївський, 96 у 
Голосіївському районі міста Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В.9 Баленко І. М., 

Банас Д. М.9 Меліхова Т. /., Петровець О: Ф.9 Росляков В. В.9 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

26. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання статусу скверу земельній ділянці по проспекту 
Голосіївський, 114 корпус 2 у Голосіївському районі міста 
Києва» за поданням депутата Київської міської ради 
Д. Калініченка (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 22.09.2017 №08/231- 
2218/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №33/95 від 18.10.2017).

Проект рішення підтримано постійною комісією Київської 
міської ради з питань екологічної політики та ухвалено рекомендувати 
суб’єкту подання надати погодження балансоутримувача території 
ТОВ «Квартет ЛТД» та порівняльну таблицю до проекту рішення 
(витяг №08/288/03-19/48 з протоколу №19 від 18.10.2017).

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 22.09.2017 №08/231-2218/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 1 7-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці по проспекту Голосіївський, 114 
корпус 2 у Голосіївському районі міста Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М.9 

Банас Д. М.9 Меліхова Т. 1.9 Петровець О. Ф.9 Росляков В. В.9 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

27. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання статусу скверу земельній ділянці між житловими
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будинками №120 та №120 корпус 2 по проспекту 
Голосіївський у Голосіївському районі міста Києва» за 
поданням депутата Київської міської ради Д. Калініченка 
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 22.09.2017 №08/231-2219/ПР)
матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №33/95 від 18.10.2017).

Проект рішення підтримано постійною комісією Київської 
міської ради з питань екологічної політики та ухвалено рекомендувати 
суб'єкту подання надати погодження балансоутримувачів території 
ТОВ «Квартет ЛТД» та ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», а також 
порівняльної таблиці до проекту рішення (витяг №08/288/03-19/48 з 
протоколу №19 від 18.10.2017).

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 22.09.2017 №08/231-2219/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 1 7-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельній ділянці між житловими будинками №120 та 
№120 корпус 2 по проспекту Голосіївський у Голосіївському районі міста 
Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М., 

Банас Д. М., Меліхова Т. І., Петровець О. Ф., Росляков В. В., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

28. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельним ділянкам по проспекту 
Голосіївський, 108 корпус 2 та 108 корпус 3 у Голосіївському 
районі міста Києва» за поданням депутата Київської міської 
ради Д. Калініченка (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 22.09.2017 
№08/231-2220/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №33/95 від 18.10.2017).

Проект рішення підтримано постійною комісією Київської 
міської ради з питань екологічної політики та ухвалено рекомендувати 
суб’єкту подання надати порівняльну таблицю (витяг№08/288/03-19/48 
з протоколу №19 від 18.10.2017).

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 22.09.2017 №08/231-2220/ПР, проект рішення з пояснювальною
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запискою та додатками до нього - на 28-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про 
надання статусу скверу земельним ділянкам по проспекту Голосіївський, 108 
корпус 2 та 108 корпус 3 у Голосіївському районі міста Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М., 

Банас Д. М., Меліхова Т. І., Петровець О. Ф., Росляков В. В., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

29. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
питання міської геодезичної мережі міста Києва» (ПР-14352 
від 29.09.2017, кадастрова справа А-21850, доручення 
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради 
від 02.10.2017 №08/231-2359/ПР) - матеріали додаються.

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією 
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та 
регуляторної політики.

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської міської 
ради від 02.10.2017 №08/231-2359/ПР, проект рішення з пояснювальною 
запискою та додатками до нього - на 46-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
питання міської геодезичної мережі міста Києва» до отримання висновку 
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва 
та регуляторної політики та пропозицій уповноваженого органу -  
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну 
політику.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М., 

Банас Д. М., Меліхова Т. І., Петровець О. Ф., Росляков В. В., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

ЗО. Повторний розгляд проектів рішень з правовими висновками 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради - 
матеріали додаються.

30.1. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про розірвання договору оренди земельної ділянки
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від 01.12.2003 №79-6-00162, укладеного між Київською 
міською радою та товариством з обмеженою 
відповідальністю «СБС-НАДІЯ», та надання земельній 
ділянці площею 0,12 га на перетині Стратегічного шосе та 
проспекту Науки у Голосіївському районі м. Києва статусу 
скверу» за поданням депутатів Київської міської ради
О. Міщенка та І. Картавого з правовим висновком 
управління правового забезпечення діяльності Київської 
міської ради від 25.10.2017 №08/230-2276 (доручення 
заступника міського голови - секретаря Київської міської 
ради від 31.08.2017 №08/231-1938/ПР) -  матеріали 
додаються.

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
Департаменту міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 27.10.2017 вх. №32271/3 щодо 
призупинення дії контрольної картки на тимчасове порушення 
благоустрою.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 25.10.2017 №08/230-2276, проект рішення з 
пояснювальною запискою та додатками до нього, лист 
Департаменту міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 27.10.2017 вх. № 32271/3 - на 
23-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
25,10,2017 №08/230-2276, та повторно підтримати проект рішення 
Київської міської ради «Про розірвання договору оренди земельної ділянки 
від 01.12.2003 №79-6-00162, укладеного між Київською міською радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю «СБС-НАДІЯ», та надання 
земельній ділянці площею 0,12 га на перетині Стратегічного шосе та 
проспекту Науки у Голосіївському районі м. Києва статусу скверу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І, П., Харченко О, В., 

Балицька О, С., Негрич М, М., Шарій В, В, участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято,

30.2. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про здійснення заходів щодо викупу для суспільних 
потреб об’єкта незавершеного будівництва, розташованого 
за адресою: вул. Олени Теліги, 25 у Шевченківському
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районі м. Києва» за поданням депутатів Київської міської 
ради О. Бродського та В. Бродського з правовим 
висновком управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 27.10.2017 №08/230-2299 
(доручення заступника міського голови - секретаря 
Київської міської ради від 15.09.2017 №08/231-2149ДІР) -  
матеріали додаються.

Відповідно до витягу від 23.10.2017 08/285-215 з протоколу №17 
від 11.10.2017 засідання постійної комісії Київської міської ради з 
питань освіти, науки, сім % молоді та спорту під час голосування за 
підтримку проекту рішення рішення прийнято не було.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 27.10.2017 №08/230-2299, проект рішення з 
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 12-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - щодо підтримання зауважень, викладених у  правовому висновку 

управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
27.10.2017 №08/230-2299, та відхилення проекту рішення Київської міської 
ради «Про здійснення заходів щодо викупу для суспільних потреб об’єкта 
незавершеного будівництва, розташованого за адресою: вул. Олени Теліги, 25 
у Шевченківському районі м. Києва»;

друга - щодо відхилення зауважень, викладених у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
27.10.2017 Л208/230-2299', та повторного підтримання проекту рішення 
Київської міської ради «Про здійснення заходів щодо викупу для суспільних 
потреб об’єкта незавершеного будівництва, розташованого за адресою: 
вул. Олени Теліги, 25 у Шевченківському районі м. Києва».

1. Голосували: за підтримання зауважень, викладених у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
27.10.2017 N<>08/230-2299, та відхилення проекту рішення Київської міської 
ради «Про здійснення заходів щодо викупу для суспільних потреб об’єкта 
незавершеного будівництва, розташованого за адресою: вул. Олени Теліги, 25 
у Шевченківському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  11, «проти» -  3 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., 
Бродський В. Я.), «утрималось» -  2 (Меліхова Т. І., Римаренко С. Г.). 

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П Х а р ч е н к о  О. В., 
Балицька О. С., Негрич М. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань
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містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на
голосування другу пропозицію.

2. Голосували: за відхилення зауважень, викладених у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
27.10.2017 №08/230-2299, та повторне підтримання проекту рішення 
Київської міської ради «Про здійснення заходів щодо викупу для суспільних 
потреб об’єкта незавершеного будівництва, розташованого за адресою: 
вул. Олени Теліги, 25 у Шевченківському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  6 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І., 
Бродський В. Я., Римаренко С. Г., Старовойт В. М.), «проти» -  немає, 
«утрималось» -  4 (Міщенко О. Г., Турець В. В., Зубко Ю. Г., Росляков В. В.). 

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 
Баленко І. М Б а л и ц ь к а  О. С., Банас Д. М., Михайленко В. О., 
Негрич М. М., Непоп В. І., Росляков В. В., Шарій В. В., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

30.3. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РИНОК ОБОЛОНЬ» земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування будівель 
торгівлі на вул. Героїв Дніпра, 41 (літ. Н) в Оболонському 
районі м. Києва» з правовим висновком управління 
правового забезпечення діяльності Київської міської ради 
від 18.10.2017 №08/230-2246 (ПР-14099 від 11.09.2017, 
кадастрова справа Д-8135, доручення заступника міського 
голови - секретаря Київської міської ради від 14.09.2017 
№08/231-2111/ПР) -  матеріали додаються.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 18.10.2017 №08/230-2246, проект рішення з 
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 10-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Старовойт В. М., Турець В. В.

УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у  правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
18.10.2017 Л908/230-2246, та повторно підтримати проект рішення 
Київської міської ради «Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РИНОК ОБОЛОНЬ» земельної ділянки для 
експлуатації та обслуговування будівель торгівлі на вул. Героїв Дніпра, 41 
(літ. Н) в Оболонському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В.Е.).
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Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 
Балицька О. С., Негрич М. М., Петровець О. Ф., Шарій В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

30.4. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про передачу земельної ділянки товариству з 
обмеженою відповідальністю «ІМПУЛЬС РІЕЛТІ» для 
експлуатації та обслуговування закладу громадського 
харчування на просп. Перемоги, 84-в у Шевченківському 
районі м. Києва» з правовим висновком управління 
правового забезпечення діяльності Київської міської ради 
від 18.10.2017 №08/230-2239 (ПР-14138 від 13.09.2017, 
кадастрова справа Д-8197, доручення заступника міського 
голови - секретаря Київської міської ради від 14.09.2017 
№08/231-2134/ПР) -  матеріали додаються.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 18.10.2017 №08/230-2239, проект рішення з 
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 10-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
18.10.2017 №08/230-2239, та повторно підтримати проект рішення 
Київської міської ради «Про передачу земельної ділянки товариству з 
обмеженою відповідальністю «ІМПУЛЬС РІЕЛТІ» для експлуатації та 
обслуговування закладу громадського харчування на просп. Перемоги, 84-в у 
Шевченківському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 
Балицька О. С., Негрич М. М., Петровець О. Ф., Шарій В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

30.5. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про передачу громадянам Бережній Надії Василівні 
та Вергелес Вірі Василівні у спільну сумісну власність 
земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва 
на вул. Вільшанській, 4-а у Печерському районі м. Києва» з 
правовим висновком управління правового забезпечення 
діяльності Київської міської ради від 29.09.2017 
№08/230-2155 (ПР-13449 від 11.05.2017, кадастрова справа
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А-10815, доручення заступника міського голови - секретаря 
Київської міської ради від 12.05.2017 №08/231-1261/ПР) -  
матеріали додаються.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 29.09.2017 №08/230-2155, проект рішення з 
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 10-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Бережна Н. В., Вергелес В. В.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції: 
перша - щодо відхилення зауважень, викладених у  правовому висновку 

управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
29.09.2017 №08/230-2155, та повторного підтримання проекту рішення
Київської міської ради «Про передачу громадянам Бережній Надії Василівні та 
Вергелес Вірі Василівні у спільну сумісну власність земельної ділянки для 
ведення індивідуального садівництва на вул. Вільшанській, 4-а у Печерському 
районі м. Києва»;

друга - щодо підтримання зауважень, викладених у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
29.09.2017 №08/230-2155, та відхилення проекту рішення Київської міської 
ради «Про передачу громадянам Бережній Надії Василівні та Вергелес Вірі 
Василівні у спільну сумісну власність земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва на вул. Вільшанській, 4-а у Печерському районі 
м. Києва».

1. Голосували: за відхилення зауважень, викладених у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
29.09.2017 №08/230-2155, та повторне підтримання проекту рішення
Київської міської ради «Про передачу громадянам Бережній Надії Василівні та 
Вергелес Вірі Василівні у спільну сумісну власність земельної ділянки для 
ведення індивідуального садівництва на вул. Вільшанській, 4-а у Печерському 
районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  немає, «проти» -  3 (Міщенко О. Г., Банас Д. М., 
Непоп В. І.), «утрималось» -  6 (Турець В. В., Зубко Ю. Г., Римаренко С. Г., 
Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 
Баленко І. М., Балицька О. С., Бродський В. Я., Негрич М. М., 
Михайленко В. О., Петровець О. Ф., Росляков В. В., 
Старовойт В. М., Шарій В. В Ш к у р о  М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.
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2. Голосували: за підтримання зауважень, викладених у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
29.09.2017 №08/230-2155, та відхилення проекту рішення Київської міської 
ради «Про передачу громадянам Бережній Надії Василівні та Вергелес Вірі 
Василівні у спільну сумісну власність земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва на вул. Вільшанській, 4-а у Печерському районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 8 (Міщенко О. Г., Турець В. В., Банас Д. IV!., 
Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Непоп В. І., Росляков В. В., Шкуро М. Ю.) , 
«проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 
Картавий І. Л., Баленко І. М., Балицька О. С., Меліхова Т. І., 
Михайленко В. О., Назаренко В. Е., Негрич М. М., 
Петровець О. Ф., Римаренко С. Г., Старовойт В. М., Шарій В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

30.6. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про передачу приватному акціонерному товариству 
«Хімексі» земельної ділянки для будівництва транспортної 
інфраструктури (проїзду) на вул. Почайнинській у 
Подільському районі м. Києва» з правовим висновком 
управління правового забезпечення діяльності Київської 
міської ради від 29.09.2017 №08/230-2152 (ПР-12545 від
04.01.2017, кадастрова справа Д-7871, доручення 
Київського міського голови від 10.01.2017 №08/231-64/ПР) — 
матеріали додаються.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 29.09.2017 №08/230-2152, проект рішення з 
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 9-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Струтинська А. Ю.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - щодо відхилення зауважень, викладених у  правовому висновку 

управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
29.09.2017 №08/230-2152, та повторного підтримання проекту рішення 
Київської міської ради «Про передачу приватному акціонерному товариству 
«Хімексі» земельної ділянки для будівництва транспортної інфраструктури 
(проїзду) на вул. Почайнинській у Подільському районі м. Києва» з 
рекомендаціями, а саме: викласти цільове призначення земельної ділянки у  
такій редакції: «для експлуатації транспортної інфраструктури
(проїзду)», враховуючи звернення приватного акціонерного товариства 
«Хімексі» від 13.07.2017 вх. №08/12341;
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друга - щодо підтримання зауважень, викладених у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
29.09.2017 №08/230-2152, та відхилення проекту рішення Київської міської 
ради «Про передачу приватному акціонерному товариству «Хімексі» 
земельної ділянки для будівництва транспортної інфраструктури (проїзду) на 
вул. Почайнинській у Подільському районі м. Києва».

1. Голосували: за відхилення зауважень, викладених у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
29.09.2017 №08/230-2152, та повторне підтримання проекту рішення 
Київської міської ради «Про передачу приватному акціонерному товариству 
«Хімексі» земельної ділянки для будівництва транспортної інфраструктури 
(проїзду) на вул. Почайнинській у Подільському районі м. Києва» з 
рекомендаціями, а саме: викласти цільове призначення земельної ділянки у  
такій редакції: «для експлуатації транспортної інфраструктури
(проїзду)», враховуючи звернення приватного акціонерного товариства 
«Хімексі» від 13.07.2017 вх. №08/12341.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  1 (Михайленко В. О.), «проти» -  немає, 
«утрималось» -  9.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В., 
Харченко О. В., Баленко І. М., Балицька О. С., Зубко Ю. Г., 
Меліхова Т. І., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Старовойт В. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

УХВАЛИЛИ: Підтримати зауваження, викладені у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
29.09.2017 №208/230-2152, та відхилити проект рішення Київської міської 
ради «Про передачу приватному акціонерному товариству «Хімексі» 
земельної ділянки для будівництва транспортної інфраструктури (проїзду) на 
вул. Почайнинській у Подільському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -16 , «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Негрич М. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

30.7. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА
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«ЗОРЯ» земельних ділянок для експлуатації та
обслуговування виробничо-складських будівель на 
вул. Луговій, 1-а в Оболонському районі м. Києва» з 
правовим висновком управління правового забезпечення 
діяльності Київської міської ради від 27.09.2017
№08/230-2132 (ПР-13922 від 21.08.2017, кадастрова справа 
Щ-1172, доручення заступника міського голови - секретаря 
Київської міської ради від 23.08.2017 №08/231-1904/ПР) -  
матеріали додаються.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 27.09.2017 №08/230-2132, проект рішення з 
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 10-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Петровець О. Ф.

УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
27.09.2017 №08/230-2132, та повторно підтримати проект рішення 
Київської міської ради «Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ» земельних 
ділянок для експлуатації та обслуговування виробничо-складських будівель на 
вул. Луговій, 1-а в Оболонському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П.у Харченко О. В., 
Балицька О. С.у Негрич М. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

30.8. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Томілко Світлані Вячеславівні на вул. Отто 
Шмідта, 16-6 (біля будинку) у Шевченківському районі 
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд» з правовим висновком 
управління правового забезпечення діяльності Київської 
міської ради від 29.09.2017 №08/230-2157 (ПР-12887 від
21.02.2017, справа-клопотання К-29043, доручення 
заступника міського голови - секретаря Київської міської 
ради від 21.02.2017 №08/231-467/ПР) -  матеріали 
додаються.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 29.09.2017 №08/230-2157, проект рішення з
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 9-ти арк.)
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ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати зауваження, викладені у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
29.09.2017 №08/230-2157, та відхилити проект рішення Київської міської 
ради «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянці Томілко Світлані Вячеславівні 
на вул. Отто Шмідта, 16-6 (біля будинку) у Шевченківському районі м. Києва 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Негрич М. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

30.9. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Томілко Світлані Вячеславівні на вул. Отто 
Шмідта, 16-6 (біля будинку) у Шевченківському районі 
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд» з правовим висновком 
управління правового забезпечення діяльності Київської 
міської ради від 29.09.2017 №08/230-2154 (ПР-12886 від
21.02.2017, справа-клопотання К-29044, доручення 
заступника міського голови - секретаря Київської міської 
ради від 21.02.2017 №08/231-468/ПР) -  матеріали
додаються.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 29.09.2017 №08/230-2154, проект рішення з 
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 9-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати зауваження, викладені у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
29.09.2017 №08/230-2154, та відхилити проект рішення Київської міської 
ради «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянці Томілко Світлані Вячеславівні 
на вул. Отто Шмідта, 16-6 (біля будинку) у Шевченківському районі м. Києва 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.



Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 
Балицька О. С., Негрич М. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

30.10. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Шарі Раїсі Михайлівні на вул. Квітучій, 15 д у 
Голосіївському районі м. Києва для влаштування під’їзду» 
з правовим висновком управління правового 
забезпечення діяльності Київської міської ради від 
03.10.2017 №08/230-2172 (ПР-13020 від 03.03.2017, справа- 
клопотання К-28816, доручення заступника міського 
голови - секретаря Київської міської ради від 06.03.2017 
№08/231-668/ПР) -  матеріали додаються.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 03.10.2017 №08/230-2172, проект рішення 
з пояснювальною запискою та додатками до нього - на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Шара Р. М.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - щодо підтримання зауважень, викладених у  правовому висновку 

управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
03.10.2017 №08/230-2172, та відхилення проекту рішення Київської міської 
ради «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянці Шарі Раїсі Михайлівні на 
вул. Квітучій, 15 д у Голосіївському районі м. Києва для влаштування 
під’їзду»;

друга - щодо відхилення зауважень, викладених у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
03.10.2017 №08/230-2172, та повторного підтримання проекту рішення
Київської міської ради «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Шарі Раїсі 
Михайлівні на вул. Квітучій, 15 д у Голосіївському районі м. Києва для 
влаштування під'їзду».

1. Голосували: за підтримання зауважень, викладених у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
03.10.2017 №08/230-2172, та відхилення проекту рішення Київської міської 
ради «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянці Шарі Раїсі Михайлівні на вул. 
Квітучій, 15 д у Голосіївському районі м. Києва для влаштування під'їзду».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  11, «проти» -  немає, «утрималось» -  1
(Михайленко В. О.).
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Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 
Баленко І. М., Балицька О. С., Бродський В. Я З у б к о  Ю. Г., 
Негрич М. М., Росляков В. В., Шарій В. В. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

2. Голосували: за відхилення зауважень, викладених у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
03.10.2017 N208/230-2172, та повторне підтримання проекту рішення 
Київської міської ради «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Шарі Раїсі 
Михайлівні на вул. Квітучій, 15 д у Голосіївському районі м. Києва для 
влаштування під'їзду».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  1 (Меліхова Т. І.), «проти» -  немає, «утрималось» -  5 
(Міщенко О. Г., Турець В. В., Зубко Ю. Г., Непоп В. І., Шкуро М. Ю.). 

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 
Картавий І. Л., Баленко І. М., Балицька О. С., Банас Д. М., 
Бродський В. Я., Михайленко В. О., Назаренко В. Е., Негрич М. М., 
Петровець О. Ф., Римаренко С. Г., Росляков В. В., 
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали. 

Рішення не прийнято.

30.11. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю «ВІАЛЬ» договору оренди земельної 
ділянки для будівництва, обслуговування та експлуатації 
крамниці із збірно-розбірних конструкцій та діючого кіоска 
з благоустроєм прилеглої території на вул. Євгенія 
Харченка, 65-а у Дарницькому районі м. Києва» з правовим 
висновком управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 12.10.2017 №08/230-2221 
(ПР-11454 від 20.09.2016, кадастрова справа А-22287, 
доручення заступника міського голови - секретаря 
Київської міської ради від 22.09.2016 N208/231-3925/ПР) -  
матеріали додаються.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 12.10.2017 №08/230-2221, проект рішення з
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 9-ти арк.)
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ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Гуленко А.

УХВАЛИЛИ: Підтримати зауваження, викладені у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
12.10.2017 №08/230-2221, та відхилити проект рішення Київської міської 
ради «Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «ВІАЛЬ» 
договору оренди земельної ділянки для будівництва, обслуговування та 
експлуатації крамниці із збірно-розбірних конструкцій та діючого кіоска з 
благоустроєм прилеглої території на вул. Євгенія Харченка, 65-а у 
Дарницькому районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П.у Харченко О. В 

Балицька О. С , Негрич М. М.у Старовойт В. М.у Шарій В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

30.12. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю «Фірма «С» договору оренди земельної 
ділянки для реконструкції павільйону технічного 
обслуговування автомобілів з подальшою експлуатацією 
на вул. Мельникова, 52-а у Шевченківському районі 
м. Києва» з правовим висновком управління правового 
забезпечення діяльності Київської міської ради від
13.10.2017 №08/230-2227 (ПР-11783 від 11.10.2016,
кадастрова справа А-22283, доручення заступника 
міського голови - секретаря Київської міської ради від 
13.10.2016№08/231-4266/ПР) -  матеріали додаються.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 13.10.2017 №08/230-2227, проект рішення 
з пояснювальною запискою та додатками до нього - на 9-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Горобчук С.

УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у  правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
13.10.2017 №08/230-2227, та повторно підтримати проект рішення
Київської міської ради «Про поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю «Фірма «С» договору оренди земельної ділянки для 
реконструкції павільйону технічного обслуговування автомобілів з 
подальшою експлуатацією на вул. Мельникова, 52-а у Шевченківському 
районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г.у Кісільов І. П.у 

Харченко О. В.у Балицька О. С.у Бродський В. Я.у Шарій В. В. 
участі в голосуванні не брали.
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Рішення прийнято.

30.13. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Сакуну Володимиру Михайловичу у 
мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд» з правовим висновком 
управління правового забезпечення діяльності Київської 
міської ради від 13.09.2017 №08/230-2054 (ПР-12583 від
06.01.2017, справа-клопотання К-28707, доручення 
заступника міського голови - секретаря Київської міської 
ради від 19.01.2017 №08/231-205/ПР) -  матеріали 
додаються.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 03,10.2017 під 
час голосування за відхилення зауважень, викладених у  правовому 
висновку, та підтримання проекту рішення, а також за 
підтримання зауважень, викладених в правовому висновку, та 
відхилення проекту рішення жодного рішення прийнято не було.

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
09.10.2017 №057029-17906 щодо надання пояснень по земельній 
ділянці.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 13.09.2017 №08/230-2054, проект рішення 
з пояснювальною запискою та додатками до нього, лист 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
09.10.2017№057029-17906 - на 12-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Зубко Ю. Г., Турець В. В., Фаршіді Вар О. О., 
Кулаковський Ю. П., Старовойт В. М., Осадчий М., Назаренко В. Е.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - щодо відхилення зауважень, викладених у  правовому висновку 

управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
13.09.2017 №08/230-2054, та повторного підтримання проекту рішення
Київської міської ради «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сакуну 
Володимиру Михайловичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд»;

друга - щодо підтримання зауважень, викладених у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
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13.09.2017 №08/230-2054, та відхилення проекту рішення Київської міської 
ради «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину Сакуну Володимиру Михайловичу 
у мікрорайоні Жуляни у Солом'янському районі м. Києва для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд».

1. Голосували: за відхилення зауважень, викладених у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
13.09.2017 №08/230-2054, та повторне підтримання проекту рішення 
Київської міської ради «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сакуну 
Володимиру Михайловичу у мікрорайоні Жуляни у Солом'янському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 1 , «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Картавий І. Л., Балицька О. С., Бродський В. Я., Назаренко В. Е., 
Негрич М. М., Непоп В. І., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

2. Голосували: за підтримання зауважень, викладених у  правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
13.09.2017 №08/230-2054, та відхилення проекту рішення Київської міської 
ради «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину Сакуну Володимиру Михайловичу 
у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  3 (Міщенко О. Г., Михайленко В. О., Баленко І. М.), 
«проти» -  1 (Зубко Ю. Г.), «утрималось» -  4 (Турець В. В., Бродський В. Я., 
Росляков В. В., Старовойт В. М.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 
Картавий І. Л., Балицька О. С., Банас Д. М., Меліхова Т. І., 
Назаренко В. Е., Негрич М. М., Непоп В. І., Петровець О. Ф., 
Римаренко С. Г., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення не прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування
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пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Зубка Ю. Г. щодо 
повернення до обговорення питання 30,13 порядку денного: повторний розгляд 
проекту рішення Київської міської ради «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Сакуну 
Володимиру Михайловичу у мікрорайоні Жуляни у Солом'янському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд» з правовим висновком управління правового забезпечення 
діяльності Київської міської ради від 13.09.2017 №08/230-2054.

Голосували: за повернення до обговорення питання 30.13 порядку денного: 
повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Сакуну Володимиру Михайловичу у мікрорайоні 
Жуляни у Солом’янському районі м. Києва для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд» з правовим висновком 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
13.09.2017 №08/230-2054.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 1 , «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П Х а р ч е н к о  О. В., 

Картавий І. Л., Балицька О. СНа з аре нко  В. Е., Негрич М. М., 
Непоп В. І., Росляков В. В., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

30.14. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Власюку Владиславу Федоровичу на 
вул. Автотранспортній, 2-д у Дарницькому районі м. Києва 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд» з правовим висновком 
управління правового забезпечення діяльності Київської 
міської ради від 25.09.2017 №08/230-2120 (ПР-13180 від
24.03.2017, справа-клопотання К-29433, доручення 
заступника міського голови - секретаря Київської міської 
ради від 03.04.2017 №08/231-856/ПР) -  матеріали 
додаються.

^ На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 03.10.2017 під 
час голосування за відхилення зауважень, викладених у  правовому 
висновку, та підтримання проекту рішення, а також за 
підтримання зауважень, викладених в правовому висновку, та 
відхилення проекту рішення жодного рішення прийнято не було.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності
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Київської міської ради від 25.09.2017 №08/230-2120, проект рішення 
з пояснювальною запискою та додатками до нього - на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Зубко Ю. Г.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування Зубка Ю. Г. 
відхилити зауваження, викладені у  правовому висновку управління 
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 25,09.2017 
№08/230-2120, та повторно підтримати проект рішення Київської міської 
ради «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину Власюку Владиславу Федоровичу 
на вул. Автотранспортній, 2-д у Дарницькому районі м. Києва для будівництва 
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Негрич М. М., Непоп В. І., Росляков В. В., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

30.15. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю «ІСІДА» земельної ділянки для 
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі закладу 
громадського харчування на Русанівській набережній, 7 у 
Дніпровському районі м. Києва» з правовим висновком 
управління правового забезпечення діяльності Київської 
міської ради від 19.07.2017 №08/230-1763 (ПР-12055 від 
14.11.2016, кадастрова справа Д-7413, доручення 
заступника міського голови - секретаря Київської міської 
ради від 15.11.2016 №08/231-4632/ПР) -  матеріали 
додаються.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 03.10.2017 
ухвалено підтримати зауваження, викладені у  правовому висновку, 
та відхилити проект рішення.

Виноситься на повторний розгляд, оскільки до постійної 
комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування надійшов лист ТОВ «ІСІДА» від
31.10.2017 вх. №08/18697 щодо пояснень до правового висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради 
від 19.07.2017 №08/230-1763 (від 08.02.2016 №08/230-223) та 
прохання повторно розглянути проект рішення з правовим 
висновком на засіданні постійної комісії.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 19.07.2017 №08/230-1763, проект рішення
з пояснювальною запискою та додатками до нього - на 14-ти арк.)
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ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Титаренко В. В.

УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
19.07.2017 М08/230-1763, та повторно підтримати проект рішення 
Київської міської ради «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «ІСІДА» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування нежитлової будівлі закладу громадського харчування на 
Русанівській набережній, 7 у Дніпровському районі м. Києва», враховуючи 
звернення товариства з обмеженою відповідальністю «ІСІДА» від
31.10.2017 вх. М08/18697.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Кісільов І. П  
Харченко О. В., Балицька О. С., Бродський В. Я., Шарій В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

ЗОЛ6. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про розірвання договору оренди земельної ділянки 
від 19.07.2005 № 62-6-00247, укладеного між Київською 
міською радою та ТОВ НТП «Бонус-П» для будівництва, 
експлуатації та обслуговування магазину -  кафе з 
автомиючим комплексом на вул. Братиславській, 36/2 у 
Деснянському районі м. Києва» за поданням депутатів 
Київської міської ради М. Буділова та І. Картавого з 
правовим висновком управління правового забезпечення 
діяльності Київської міської ради від 10.07.2017 
№08/230-1676 (доручення заступника міського голови - 
секретаря Київської міської ради від 13.06.2017 N908/231- 
1474/ПР) -  матеріали додаються.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 19.09.2017 
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та правового висновку, а 
також доручити Департаменту земельних ресурсів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) розглянути звернення депутата Київської міської ради 
Буділова М. М. щодо надання акта обстеження земельної ділянки на 
вул. Братиславській, 36/2 у  Деснянському районі м. Києва.

Виноситься на повторний розгляд згідно з: 
листом ТОВ НТП «Бонус-П» від 19.09.2017 вх. N908/15956 

щодо належного виконання обоє ’язків землекористувача та 
заперечень до проекту рішення про розірвання договору оренди 
земельної ділянки від 19.07.2005 N9 62-6-00247;

листом Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 27.10.2017 N.9057023-19084 про стан розгляду депутатського
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звернення Буділова М. М. та надання копії акта обстеження 
земельної ділянки на вул. Братиславській, 36/2 у  Деснянському 
районі м. Києва.

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 10.07.2017 №08/230-1676, проект рішення з 
пояснювальною запискою та додатками до нього, лист ТОВ НТП 
«Бонус-П» від 19.09.2017 вх. №08/15956, лист Департаменту земельних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 27.10.2017 №057023-19084 - на 34-х арк,)

ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.

УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
10,07,2017 №08/230-1676, та повторно підтримати проект рішення 
Київської міської ради «Про розірвання договору оренди земельної ділянки 
від 19.07.2005 № 62-6-00247, укладеного між Київською міською радою та 
ТОВ НТП «Бонус-П» для будівництва, експлуатації та обслуговування 
магазину -  кафе з автомиючим комплексом на вул. Братиславській, 36/2 у 
Деснянському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Міщенко О, Г., Кісільов І, 77., 

Харченко О, В Б а л и ц ь к а  О, С,, Бродський В, Я ,, Шарій В, В, 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31. Розгляд кадастрових справ — матеріали додаються
31.1. Розгляд (повторний розгляд) кадастрових справ (надання дозволів на 

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, продаж 
земельних ділянок, аукціон):

31.1.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1386
Повторний розгляд проекту рішення «Про продаж 
земельної ділянки або права оренди на неї на земельних 
торгах (аукціоні) для будівництва, експлуатації та 
обслуговування багатоповерхового паркінгу із об'єктами 
торговельно-офісного призначення на вул. Мілютенка, 
19-а у Деснянському районі м. Києва»,
ПР-12674 від 19.01.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 19.01.2017 №08/231-245/ПР).

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
27.07.2017 №057081-12977 щодо прискорення розгляду справи, 
оскільки закінчується строк дії експертної грошової оцінки
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земельної ділянки, на підставі якої визначається її стартова ціна.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування 05.09.2017 
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та Департаменту 
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) провести громадські 
слухання з місцевими мешканцями щодо можливості будівництва на 
земельній ділянці.

Виноситься на повторний розгляд згідно з листом 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
03.10.2017 №057081-17470 щодо повторного розгляду та підтримки 
проекту рішення.

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею 
0,3855 га або права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні). Вартість 
земельної ділянки 6 133 633,00 грн.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продаж земельної ділянки або 
права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, 
експлуатації та обслуговування багатоповерхового паркінгу із об’єктами 
торговельно-офісного призначення на вул. Мілютенка, 19-а у Деснянському 
районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П Х а р ч е н к о  О. В., 
Балицька О. С., Бродський В. Я., Римаренко С. Г., Шарій В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування 
пропозицію секретаря постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Картавого І. Л. щодо 
повернення до обговорення питання 31.1.1 порядку денного: повторний 
розгляд проекту рішення «Про продаж земельної ділянки або права оренди на неї 
на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, експлуатації та обслуговування 
багатоповерхового паркінгу із об’єктами торговельно-офісного призначення на 
вул. Мілютенка, 19-а у Деснянському районі м. Києва».

УХВАЛИЛИ: Повернутися до обговорення питання 31.1.1 порядку денного: 
повторний розгляд проекту рішення «Про продаж земельної ділянки або 
права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, 
експлуатації та обслуговування багатоповерхового паркінгу із об’єктами 
торговельно-офісного призначення на вул. Мілютенка, 19-а у Деснянському 
районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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Депутати Київської міської ради Кісільов І, П., Турець В. В., 
Харченко О, В Б а л и ц ь к а  О, С., Росляков В, В., Шарій В, В., 
Шкуро М, Ю. участі в голосуванні не брали,

Рішення прийнято,

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

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продаж земельної ділянки або 
права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, 
експлуатації та обслуговування багатоповерхового паркінгу із об'єктами 
торговельно-офісного призначення на вул. Мілютенка, 19-а у Деснянському 
районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: виключити з цільового 
призначення земельної ділянки слова «із об'єктами торговельно-офісного 
призначення» відповідно до функціонального призначення згідно з 
детальним планом території в межах вулиць Мілютенка, Шолом- 
Алейхема, Братиславської та Лісового проспекту у  Деснянському районі 
м. Києва, затвердженим рішенням Київської міської ради від 28,07,2016 
№910/910,

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І, П., Балицька О, С., 
Бродський В, Я,, Зубко Ю, Г., Старовойт В, М., Шарій В, В, 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято,

31.1.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1436
Проект рішення «Про продаж земельної ділянки фізичній 
особі -  підприємцю Чабаку Геннадію Григоровичу для 
експлуатації та обслуговування магазину з офісними 
приміщеннями на вул. Володимира Сосюри, 2-а у 
Дніпровському районі м. Києва», ПР-14143 від 15.09.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 18.09.2017 №08/231-2153/ПР).

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею 
0,0447 га. Вартість земельної ділянки 1 346 853,00 грн.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продаж земельної ділянки 
фізичній особі -  підприємцю Чабаку Геннадію Григоровичу для експлуатації 
та обслуговування магазину з офісними приміщеннями на вул. Володимира 
Сосюри, 2-а у Дніпровському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  немає.
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Депутати Київської міської ради Кісільов І. П Х а р ч е н к о  О. В., 
Балицька О. С., Бродський В. Я., Римаренко С. Г., Шарій В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.1.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1438
Проект рішення «Про продаж земельних ділянок 
товариству з обмеженою відповідальністю «АРС-ЕН» для 
експлуатації та обслуговування магазину на вул. Андрія 
Малишка, 3-в, 3-л у Дніпровському районі м. Києва», 
ПР-13807 від 31.07.2017
(доручення Київського міського голови від 31.07.2017 
№08/231-1740/ПР).

Проектом рішення передбачено: продаж земельних ділянок загальною 
площею 0,0394 га. Вартість земельних ділянокі 112 799,00 грн, з них:

- площею 0,0297 га - 838 834,92 грн;
- площею 0,0097 га - 273 962,92 грн.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продаж земельних ділянок 
товариству з обмеженою відповідальністю «АРС-ЕН» для експлуатації та 

р  обслуговування магазину на вул. Андрія Малишка, 3-в, 3-л у Дніпровському 
районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Харченко О. В., 
Балицька О. С., Бродський В. Я., Римаренко С. Г., Шарій В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.1.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1439
Проект рішення «Про продаж земельної ділянки 
громадянці Гаврилюк Нелі Петрівні для експлуатації та 
обслуговування павільйону-магазину на вул. Героїв 
Дніпра, 29-а в Оболонському районі м. Києва»,
ПР-14142 від 15.09.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 18.09.2017 №08/231-2152/ПР).

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею 
0,0291 га. Вартість земельної ділянки 825 637,00 грн.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Старовойт В. М., Назаренко В. Е.

66



УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продаж земельної ділянки 
громадянці Гаврилюк Нелі Петрівні для експлуатації та обслуговування 
павільйону-магазину на вул. Героїв Дніпра, 29-а в Оболонському районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В 
Баленко І. М.9 Балицька О. С., Римаренко С. Г.9 Шарій В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.1.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1447
^  Проект рішення «Про продаж земельної ділянки

приватному акціонерному товариству «ПРЕСТИЖ ГРУП» 
для експлуатації та обслуговування адміністративного 
будинку на вул. Лєскова, 9 у Печерському районі 
м. Києва», ПР-14061 від 07.09.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 14.09.2017 №08/231-2061/ПР).

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею 
0,1356 га. Вартість земельної ділянки 7 2 71 673,00 грн.

^  ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продаж земельної ділянки 
приватному акціонерному товариству «ПРЕСТИЖ ГРУП» для експлуатації та 
обслуговування адміністративного будинку на вул. Лєскова, 9 у Печерському 
районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. 77., Харченко О. В., 
&  Балицька О. С.9 Меліхова Т. І., Римаренко С. Г.9 Шарій В. В. 

участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

31.1.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1456
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає 
продажу», ПР-14329 від 28.09.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.10.2017 №08/231-2356/ПР).

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,1326 га для експлуатації та
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обслуговування адміністративної будівлі на вул. Вікентія Хвойки, 6 у 
Подільському районі м. Києва, що підлягає продажу громадянину Іванюку 
Яну Вікторовичу.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає 
продажу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 
Балицька О. С., Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Римаренко С. Г., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.1.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1268
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає 
продажу», ПР-14451 від 10.10.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 10.10.2017 №08/231-2504/ПР).

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,6206 га для експлуатації та 
обслуговування торговельного центру на вул. Ушинського, 4 у 
Солом’янському районі м. Києва, що підлягає продажу товариству з 
обмеженою відповідальністю «ЗВЕЗДОЧЕТ-1».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В 
Балицька О. С., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.1.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1450
Проект рішення «Про продаж земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю
«АЛЬФАГРАФІК УКРАЇНА» для обслуговування та 
експлуатації одноповерхового нежитлового приміщення 
(магазину по продажу продовольчих товарів) на



вул. Полковника Шутова, 6 у Солом’янському районі 
м. Києва», ПР-14141 від 15.09.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 18.09.2017 №08/231-2151/ПР).

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею 
0,0116 га. Вартість земельної ділянки 292 025,00 грн.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про продаж земельної 
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «АЛЬФАГРАФІК 
УКРАЇНА» для обслуговування та експлуатації одноповерхового нежитлового 
приміщення (магазину по продажу продовольчих товарів) на 
вул. Полковника Шутова, 6 у Солом’янському районі 
м. Києва».

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами 
кадастрової справи Є-1450 на розгляд постійної комісії Київської міської 
ради з питань торгівлі', підприємництва та регуляторної політики,

3. 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 на вул. Полковника Шутова, 
6 у  Солом’янському районі м. Києва із зазначенням інформації чи має 
нерухоме майно, розташоване на цій земельній ділянці, ознаки капітальної 
споруди.

4. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з 
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики та надходження 
відповіді Департаменту міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

31.1.9. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1432
Повторний розгляд проекту рішення «Про продаж 
земельної ділянки громадянину Мєдвєдєву Володимиру 
Едуардовичу для експлуатації та обслуговування кафе з 
літнім майданчиком на вул. Очаківській, 2 у 
Солом'янському районі м. Києва», ПР-13736 від 26.07.2017 
(доручення Київського міського голови від 26.07.2017 
№08/231-1697/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 03.10.2017 під
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час голосування за підтримку чи за відхилення проекту рішення 
жодного рішення ухвалено не було.

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею 
0,0236 га. Вартість земельної ділянки 933 654,00 грн.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продаж земельної ділянки 
громадянину Мєдвєдєву Володимиру Едуардовичу для експлуатації та 
обслуговування кафе з літнім майданчиком на вул. Очаківській, 2 у 
Солом'янському районі м. Києва» та направити вищезазначений проект 
рішення разом з матеріалами кадастрової справи Є-1432 на розгляд 
постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В 
Балицька О. С., Бродський В. Я., Шарій В. В. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

31.1.10. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1437
Повторний розгляд проекту рішення «Про продаж 
земельної ділянки громадянину Ткаченку Ігорю 
Олексійовичу для експлуатації та обслуговування будівлі 
молодіжного центру дозвілля «Зірка» на вул. Максима 
Кривоноса, 27, літ. «А» у Солом’янському районі 
м. Києва», ПР-13806 від 31.07.2017
(доручення Київського міського голови від 31.07.2017 
№08/231-1741/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування
03.10.2017 під час голосування за підтримку чи за відхилення 
проекту рішення жодного рішення ухвалено не було.

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею 
0,1740 га. Вартість земельної ділянки 5 101 169,00 грн.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продаж земельної ділянки 
громадянину Ткаченку Ігорю Олексійовичу для експлуатації та 
обслуговування будівлі молодіжного центру дозвілля «Зірка» на вул. Максима 
Кривоноса, 27, літ. «А» у Солом’янському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 
Балицька О. С., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
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Рішення прийнято.

31.1.11. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1399
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки, що підлягає продажу»,
ПР-12729 від 30.01.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 31.01.2017 №08/231-313/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування
03.10.2017 під час голосування за підтримку чи за відхилення 
проекту рішення жодного рішення ухвалено не було.

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0277 га для експлуатації та 
обслуговування будівель кафе з літніми майданчиками на просп. Перемоги, 
114/2 у Святошинському районі м. Києва, що підлягає продажу товариству з 
обмеженою відповідальністю «ХАТИНКА».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. відхилити проект рішення «Про надання дозволу на 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає 
продажу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П Т у р е ц ь  В. В., 

Харченко О. В., Балицька О. С., Старовойт В. М., Шарій В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.1.12. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1440
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що 
підлягає продажу», ПР-13790 від 27.07.2017 
(доручення Київського міського голови від 31.07.2017 
№08/231-1742/ПР).

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0842 га для експлуатації та 
обслуговування будівлі магазину на вул. Симиренка, 9 у Святошинському 
районі м. Києва, що підлягає продажу громадянам Краковичу Йосипу 
Ісаковичу та Мамедову Фарізу Фаіг огли.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Римаренко С. Г., Турець В. В.



Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції: 
перша - члена постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування Римаренка С. Г. 
щодо перенесення розгляду проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, 
що підлягає продажу» на чергове засідання постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування; 

друга - щодо підтримки проекту рішення «Про надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу».

1. Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Римаренка С. Г. щодо перенесення розгляду проекту рішення Київської 
міської ради «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки, що підлягає продажу» на чергове засідання постійної 
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  7 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І., 
Бродський В. Я., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Шкуро М. Ю.), «проти» -  
немає, «утрималось» -  9.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. И , Харченко О. В 
Балицька О: С., Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

2. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає 
продажу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  10, «проти» -  4 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., 
Меліхова Т. І., Римаренко С. Г,), «утрималось» -  2 (Баленко І. М., 
Бродський В. Я.).

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

Рішення не прийнято.

31.1.13. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1416
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що
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підлягає продажу», ПР-13512 від 23.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської
міської ради від 23.05.2017 №08/231-1337/ПР).

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0125 га для експлуатації та 
обслуговування магазину на вул. Клавдіївській, 30 у Святошинському районі 
м. Києва, що підлягає продажу громадянці Опанасюк Світлані Володимирівні.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає 
продажу».

2, Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами 
кадастрової справи Є-1416 на розгляд постійної комісії Київської міської 
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики,

3, 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 на вул. Клавдіївській, ЗО у  
Святошинському районі м. Києва та нежитлової будівлі.

4, Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з 
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики та надходження 
відповіді Департаменту міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації%

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов /. П,, Харченко О. В., 

Балицька О. С,, Старовойт В. М,, Шарій В. В, участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.1.14. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1356
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що 
підлягає продажу», ПР-13079 від 09.03.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 09.03.2017 №08/231-708/ПР).

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,3860 га для експлуатації та 
обслуговування нежитлової будівлі на просп. Перемоги, 24 (літера А) у 
Шевченківському районі м. Києва, що підлягає продажу товариству з 
обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «СУПЕРМАРКЕТ-93».
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ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. відхилити проект рішення «Про надання дозволу на 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає 
продажу» у  зв 9язку з суспільною напругою.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  2 (Банас Д. М., 
Михайленко В. О.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 
Балицька О. С., Негрич М. М., Петровець О. Ф., Шарій В. В,, 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

О

31.2. Розгляд кадастрових справ (надання /  передача - комунальні 
підприємства та юридичні особи):

31.2.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-8001
Проект рішення «Про надання управлінню освіти 
Г олосіївської районної в місті Києві державної 
адміністрації земельної ділянки для будівництва, 
обслуговування та експлуатації дошкільного навчального 
закладу на вул. Академіка Вільямса, 10 у Голосіївському 
районі м. Києва», ПР-14390 від 02.10.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.10.2017 №08/231-2351/ПР)

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань освіти, науки, сім X молоді та спорту.

Земельна ділянка площею 1,2773 га - у постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про надання управлінню освіти 
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації земельної ділянки 
для будівництва, обслуговування та експлуатації дошкільного навчального 
закладу на вул. Академіка Вільямса, 10 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» -  18, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О, С., 

Шарій В, В, участі в голосуванні не брали.
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Рішення прийнято.

31.2.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23021
Проект рішення «Про передачу об’єднанню співвласників 
багатоквартирного будинку «ТАРАСІВ СЬК А, 21» 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
житлового будинку на вул. Тарасівській, 21 у
Голосіївському районі м. Києва», ПР-12659 від 11.01.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 19.01.2017 №08/231-235/ПР).

Земельна ділянка площею 0,5786 га - у постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Меліхова Т. І., Кулаковський Ю. П., Зубко Ю. Г., 
Турець В. В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу об’єднанню 
співвласників багатоквартирного будинку «ТАРАСІВ СЬК А, 21» земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування житлового будинку на 
вул. Тарасівській, 21 у Голосіївському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  1
(Харченко О. В.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С , 
Банас Д. М., Назаренко В. Е., Непоп В. Б, Старовойт В. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.2.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7844
Проект рішення «Про надання ОБ’ЄДНАННЮ 
СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ 
«ЛИБІДЬ» земельної ділянки для експлуатації і 
обслуговування житлового будинку на вул. Гайдара, 27 у 
Голосіївському районі м. Києва», ПР-12905 від 22.02.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 23.02.2017 №08/23П526/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
ОСББ «Либідь» від 19.10.2017 вх. N908/17938 щодо надання 
інформації по справі.

Земельна ділянка площею 0,4154 га - у постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання ОБ’ЄДНАННЮ 
СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ЛИБІДЬ»
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земельної ділянки для експлуатації і обслуговування житлового будинку на 
вул. Гайдара, 27 у Голосіївському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  1
(Харченко О. В.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С., 
Назаренко В. Е., Непоп В. /., Шарій В. В. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

31.2.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7379
Проект рішення «Про надання ОБ’ЄДНАННЮ 
СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ 
«ЕЛІТ-ПРАИМ» земельної ділянки для експлуатації та 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку на 
вул. Антоновича, 8-6 у Голосіївському районі м. Києва», 
ПР-12871 від 20.02.2017
доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 22.02.2017 №08/231-491/ПР).

Земельна ділянка площею 0,2228 га - у постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання ОБ’ЄДНАННЮ 
СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ЕЛІТ-ПРАЙМ» 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку на вул. Антоновича, 8-6 у Голосіївському районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  1
(Харченко О. В.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С., 
Назаренко В. Е., Непоп В. Шарій В. В. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

31.2.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7544
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю «Компо груп» земельної ділянки для 
обслуговування та експлуатації виробничо-складської 
будівлі на вул. Приколійній, 22-а у Дарницькому районі 
м. Києва», ПР-12799 від 14.02.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 14.02.2017 №08/231-399/ПР)

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики (витяг від 12.04.2017 №08/286-168 з протоколу № 5 від
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29.03.2017).

Земельна ділянка площею 1,3671 га - в оренду на 15 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з 
обмеженою відповідальністю «Компо груп» земельної ділянки для 
обслуговування та експлуатації виробничо-складської будівлі на 
вул. Приколійній, 22-а у Дарницькому районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 15, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С., 
Непоп В. І., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.2.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23858
Проект рішення «Про передачу громадянці Єлісєєвій 
Тетяні Василівні земельної ділянки для експлуатації та 
обслуговування нежитлового приміщення громадського 
призначення на вул. Тростянецькій, 4/2 у Дарницькому 
районі м. Києва», ПР-14554 від 17.10.2017
(доручення Київського міського голови від 19.10.2017 
№08/231-2619/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
гр. Єлісєєвої Т. В. від 24.10.2017 вх. №08/Є-9178 з проханням змінити 
строк оренди земельної ділянки з 5 років на 10 років.

Земельна ділянка площею 0,0560 га - в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Турець В. В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Єлісєєвій 
Тетяні Василівні земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
нежитлового приміщення громадського призначення на вул. Тростянецькій, 
4/2 у Дарницькому районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: в пункті 1 
проекту рішення слова та цифру «в оренду на 5 років» замінити словами 
та цифрами «в оренду на 10років», враховуючи звернення Єлісєєвої 71 В. від
24.10.2017 вх Ш 8/Є-9178.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

Рішення прийнято.

31.2.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7918
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Проект рішення «Про передачу фізичній особі-підприємцю 
Бондарю Олегу Анатолійовичу земельної ділянки для 
експлуатації та обслуговування магазинів продовольчих та 
непродовольчих товарів на вул. Шолом-Алейхема, 17-а у 
Деснянському районі м. Києва», ПР-14558 від 19.10.2017 
(доручення Київського міського голови від 19.10.2017 
№08/231-2634/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0173 га - в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Бродський В. Я., Сільченко І., 
Турець В. В., Зубко Ю. Г., Петровець О. Ф.

Під час обговорення цього питання надійшло три пропозиції: 
перша - члена постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. щодо 
відхилення проекту рішення «Про передачу фізичній особі-підприємцю 
Бондарю Олегу Анатолійовичу земельної ділянки для експлуатації та 
обслуговування магазинів продовольчих та непродовольчих товарів на вул. 
Шолом-Алейхема, 17-а у Деснянському районі м. Києва» та звернення до 
Департаменту міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) для проведення перевірки фактичного 
використання та стану земельної ділянки на вул. Шолом-Алейхема, 17-а у  
Деснянському районі м. Києва; 

друга - члена постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Бродського В. Я. 
щодо відкладення розгляду проекту рішення «Про передачу фізичній особі- 
підприємцю Бондарю Олегу Анатолійовичу земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування магазинів продовольчих та непродовольчих 
товарів на вул. Шолом-Алейхема, 17-а у Деснянському районі м. Києва» т а  
направлення вищезазначеного проекту рішення разом з матеріалами 
кадастрової справи Д-7918 на розгляд постійної комісії Київської міської 
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики; 

третя - щодо підтримки проекту рішення «Про передачу фізичній особі- 
підприємцю Бондарю Олегу Анатолійовичу земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування магазинів продовольчих та непродовольчих 
товарів на вул. Шолом-Алейхема, 17-а у Деснянському районі м. Києва».

1. Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. щодо відхилення проекту рішення «Про передачу фізичній 
особі-підприємцю Бондарю Олегу Анатолійовичу земельної ділянки для 
експлуатації та обслуговування магазинів продовольчих та непродовольчих 
товарів на вул. Шолом-Алейхема, 17-а у Деснянському районі м. Києва» та 
звернення до Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки
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фактичного використання та стану земельної ділянки на вул. Шолом- 
Алейхема, 17-а у  Деснянському районі м. Києва.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  4 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І., 
Михайленко В. О.), «проти» -  1 (Міщенко О. Г.), «утрималось» -  6 
(Турець В. В., Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Негрич М. М., Петровець О. Ф., 
Старовойт В. М.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 
Баленко І. М., Балицька О. С., Бродський В. Я., Непоп В. І., 
Римаренко С. Г., Росляков В. В., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі 
в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиціїголова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

2. Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Бродського В. Я. щодо відкладення розгляду проекту рішення «Про передачу 
фізичній особі-підприємцю Бондарю Олегу Анатолійовичу земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування магазинів продовольчих та 
непродовольчих товарів на вул. Шолом-Алейхема, 17-а у Деснянському 
районі м. Києва» та направлення вищезазначеного проекту рішення разом з 
матеріалами кадастрової справи Д-7918 на розгляд постійної комісії 
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  10, «проти» -  немає, «утрималось» -  З
(Міщенко О. Г., Турець В. В., Банас Д. М.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 
Балицька О. С., Непоп В. І., Римаренко С. Г., Росляков В. В., 
Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки другої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування третю пропозицію.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу фізичній особі- 
підприємцю Бондарю Олегу Анатолійовичу земельної ділянки для 
експлуатації та обслуговування магазинів продовольчих та непродовольчих 
товарів на вул. Шолом-Алейхема, 17-а у Деснянському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» — З
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Бродський В. Я.).
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Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Балицька О. С , 
Меліхова Т. І. у Росляков В. В.у Шарій В. В. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

31.2.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7535
Проект рішення «Про надання комунальному 
підприємству по утриманню зелених насаджень 
Деснянського району м. Києва земельної ділянки для 
організації відпочинку населення на вул. Лісківській у 
Деснянському районі м. Києва», ПР-12993 від 01.03.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 09.03.2017 №08/231-706/ПР).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною 
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,2813 га - в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.

УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання комунальному 
підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Києва 
земельної ділянки для організації відпочинку населення на вул. Лісківській у 
Деснянському районі м. Києва» до прийняття рішення постійною комісією 
Київської міської ради з питань екологічної політики.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Балицька О. С , 

Росляков В. В.у Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

31.2.9. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7666
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю «КСФ № 46» земельної ділянки для 
експлуатації та обслуговування виробничо-складських 
будівель та споруд на вул. Червоноткацькій, 59а (літ. 2В) у 
Деснянському районі м. Києва», ПР-13434 від 05.05.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 10.05.2017 №08/231-1188/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики.

Земельна ділянка площею 0,4396 га - в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Мілованова Я. О., Картавий І. Л.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
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перша - члена постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. щодо 
надання доручення Департаменту містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) при видачі завдання на проектування детального плану 
території\ в межах якої розташована земельна ділянка на 
вул. Червоноткацькій, 59а (літ. 2В) у Деснянському районі м. Києва, 
передбачити для неї функціональне призначення, визначене в проекті 
рішення. У разі якщо таке завдання на проектування детального плану 
території вже видане, внести відповідні зміни до нього; 

друга - щодо підтримки проекту рішення «Про передачу товариству з 
обмеженою відповідальністю «КСФ № 46» земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування виробничо-складських будівель та споруд на 
вул. Червоноткацькій, 59а (літ. 2В) у Деснянському районі м. Києва».

УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. доручити Департаменту містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) при видачі завдання на проектування детального плану 
території\ в межах якої розташована земельна ділянка на 
вул. Червоноткацькій, 59а (літ. 2В) у  Деснянському районі м. Києва, 
передбачити для неї функціональне призначення, визначене в проекті 
рішення. У разі якщо таке завдання на проектування детального плану 
території вже видане, внести відповідні зміни до нього. 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Бродський В. Я., Негрич М. М., Росляков В. В., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування другу 
пропозицію.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з 
обмеженою відповідальністю «КСФ № 46» земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування виробничо-складських будівель та споруд на 
вул. Червоноткацькій, 59а (літ. 2В) у Деснянському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Росляков В. В. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

81



31.2.10. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22471
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю «ЄВРОЛІФТ СЕРВІС» земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування будівель виробничої 
бази на вул. Радистів, 64 (літери О, П) у Деснянському 
районі м. Києва», ПР-13405 від 04.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 10.05.2017 №08/231-1189/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики.

Земельна ділянка площею 0,1321 га-в  оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю «ЄВРОЛІФТ СЕРВІС» земельної ділянки для 
експлуатації та обслуговування будівель виробничої бази на вул. Радистів, 64 
(літери О, П) у Деснянському районі м. Києва».

2. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати 
інформацію щодо того, яке функціональне призначення земельної ділянки 
на вул. Радистів, 64 (літери О, П) у  Деснянському районі м. Києва 
відповідно до детального плану території селища Биківня, затвердженого 
рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 №330/330.

3. Повернутись до розгляду цього питання після надходження 
відповіді Департаменту містобудування та архітектури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П Б а л и ц ь к а  О. С., 

Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Росляков В. В. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.2.11. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7795
Проект рішення «Про надання комунальному 
підприємству «Київський метрополітен» земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування відкритої траси 
метрополітену від станції метро «Лівобережна» до траси 
залізниці на просп. Броварському (відкрита траса 
метрополітену від станції метро «Лівобережна» до траси 
залізниці) у Дніпровському районі м. Києва»,
ПР-13689 від 14.07.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 17.07.2017 №08/231-1621/ПР).



Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань транспорту, звязку та реклами.

Земельна ділянка площею 0,5053 га - в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання комунальному 
підприємству «Київський метрополітен» земельної ділянки для експлуатації та 
обслуговування відкритої траси метрополітену від станції метро 
«Лівобережна» до траси залізниці на просп. Броварському (відкрита траса 
метрополітену від станції метро «Лівобережна» до траси залізниці) у 
Дніпровському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  18, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Балицька О. С., 

Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

31.2.12. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7513
Проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРО-ПРО» 
земельної ділянки для розміщення та обслуговування 
об’єкту енергетичної інфраструктури (трансформаторної 
підстанції) на Набережно-Рибальській дорозі в 
Оболонському районі м. Києва», ПР-14332 від 28.09.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.10.2017 №08/231 -2350/ПР).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною 
комісією Київської міської ради з питань житлово-комунального 
господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Земельна ділянка площею 0,0320 га - в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Доманський В. М., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е., 
Кулаковський Ю. П., Кутняк С. В., Мілованова Я. О.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРО-ПРО» земельної ділянки 
для розміщення та обслуговування об'єкту енергетичної інфраструктури 
(трансформаторної підстанції) на Набережно-Рибальській дорозі в 
Оболонському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  немає.

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

Рішення прийнято.
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31.2.13. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23992
Проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГЕНТСТВО 
«НЕРУХОМІСТЬ» земельної ділянки для експлуатації та 
обслуговування адміністративного будинку у 
пров. Госпітальному, 4-Б у Печерському районі м. Києва», 
ПР-14503 від 12.10.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 23.10.2017 №08/231-2571/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
ТОВ «АГЕНТСТВО «НЕРУХОМІСТЬ» від 20.10.2017 вх. №08/18008 
щодо продовження терміну оренди до 15 років.

Земельна ділянка площею 0,2051 га - в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГЕНТСТВО «НЕРУХОМІСТЬ» 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративного 
будинку у пров. Госпітальному, 4-Б у Печерському районі м. Києва» з 
рекомендаціями, а саме: в пункті 1 проекту рішення слова та цифру «в 
оренду на 5 років» замінити словами та цифрами «в оренду на 15 років», 
враховуючи звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГЕНТСТВО «НЕРУХОМІСТЬ» від 20.10.2017 
вх М08/18008.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С.у 
Римаренко С. Г., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.2.14. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21329
Проект рішення «Про надання Національному музею 
Тараса Шевченка в постійне користування земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування відділу музею 
на вул. Вишгородській, 5 у Подільському районі м. Києва», 
ПР-13795 від 28.07.2017
(доручення Київського міського голови від 01.08.2017 
№08/231-1748/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань культури, туризму та інформаційної 
політики.

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

- Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
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30.10.2017 вх. №08/18543 щодо надання інформації з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 
реєстру прав власності на нерухоме майно стосовно реєстрації 
права оперативного управління Національного музею України на 
комплекс будівель;

- Національного музею Тараса Шевченка від 20.10.2017 
вх. №08/18010 щодо долучення до матеріалів справи копій 
документів та врахування їх при розгляді проекту рішення.

Земельна ділянка площею 0,0932 га - в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання Національному 
музею Тараса Шевченка в постійне користування земельної ділянки для 
експлуатації та обслуговування відділу музею на вул. Вишгородській, 5 у 
Подільському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  18, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С , 

Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

31.2.15. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-8188
Проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕНДЕР ГРУП» 
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 
обслуговування автозаправної станції з об’єктами 
сервісного обслуговування на вул. Медовій, 1-г у 
Солом'янському районі м. Києва», ПР-14556 від 19.10.2017 
(доручення Київського міського голови від 19.10.2017 
№08/231-2633/ПР)

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною 
комісією Київської міської ради з питань житлово-комунального 
господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Земельна ділянка площею 0,2784 га - в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., МіловановаЯ. О., Назаренко В. Е.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - щодо члена постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. щодо 
повернення проекту рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕНДЕР ГРУП» земельної ділянки 
для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправної станції з 
об’єктами сервісного обслуговування на вул. Медовій, 1-г у Солом’янському 
районі м. Києва» разом з матеріалами кадастрової справи Д-8188 до 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської



ради (Київської міської державної адміністрації) для коригування меж 
земельної ділянки на вул. Медовій, 1-гу Солом'янському районі м, Києва; 

друга - щодо підтримки проекту рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕНДЕР ГРУП» земельної ділянки 
для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправної станції з 
об’єктами сервісного обслуговування на вул. Медовій, 1-гу Солом'янському 
районі м. Києва».

Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. щодо повернення проекту рішення «Про передачу 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕНДЕР ГРУП» 
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування 
автозаправної станції з об’єктами сервісного обслуговування на вул. Медовій, 
1-гу Солом'янському районі м. Києва» разом з матеріалами кадастрової 
справи Д-8188 до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для 
коригування меж земельної ділянки на вул. Медовій, 1-гу Солом'янському 
районі м. Києва.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  10, «проти» -  немає, «утрималось» -  5
(Міщенко О. Г., Негрич М. М., Зубко Ю. Г., Шарій В. В., Харченко О. В.). 

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В., 
Балицька О. С., Непоп В. І., Росляков В. В., Шкуро М. Ю. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕНДЕР ГРУП» земельної ділянки 
для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправної станції з 
об’єктами сервісного обслуговування на вул. Медовій, 1-гу Солом'янському 
районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  немає.

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

Рішення прийнято.

31.2.16. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7210
Проект рішення «Про надання Київській міській 
студентській поліклініці земельної ділянки для
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експлуатації та обслуговування будівлі Київської міської 
студентської поліклініки на вул. Політехнічній, 25/29 у 
Солом’янському районі м. Києва», ПР-13456 від 11.05.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 11.05.2017 №08/231-1225/ПР).

Земельна ділянка площею 0,4040 га - у постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г,

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання Київській міській 
студентській поліклініці земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
будівлі Київської міської студентської поліклініки на вул. Політехнічній, 25/29 
у Солом’янському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  18, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П.9 Балицька О. С., 

Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

31.2.17. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-24060
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «СІГМА 
УНІВЕРСАЛ ГРУП» та громадянину Баньку Володимиру 
Михайловичу для експлуатації та обслуговування 
торговельно-офісного центру із закладами громадського 
харчування, автостоянкою та комплексним благоустроєм 
території на просп. Перемоги, 136 у Святошинському 
районі м. Києва», ПР-14555 від 17.10.2017
(доручення Київського міського голови від 18.10.2017 
№08/231-2611/ПР)

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною 
комісією Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва 
та регуляторної політики.

Земельна ділянка площею 0,3110 га - в оренду на 15 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - члена постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. щодо 
відхилення проекту рішення «Про передачу земельної ділянки товариству з 
обмеженою відповідальністю «СІГМА УНІВЕРСАЛ ГРУП» та громадянину 
Баньку Володимиру Михайловичу для експлуатації та обслуговування 
торговельно-офісного центру із закладами громадського харчування, 
автостоянкою та комплексним благоустроєм території на просп. Перемоги, 
136 у Святошинському районі м. Києва»;
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друга - щодо підтримки проекту рішення «Про передачу земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «СІГМА УНІВЕРСАЛ ГРУП» та 
громадянину Баньку Володимиру Михайловичу для експлуатації та 
обслуговування торговельно-офісного центру із закладами громадського 
харчування, автостоянкою та комплексним благоустроєм території на 
просп. Перемоги, 136 у Святошинському районі м. Києва».

Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. щодо відхилення проекту рішення «Про передачу земельної 
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «СІГМА УНІВЕРСАЛ 
ГРУП» та громадянину Баньку Володимиру Михайловичу для експлуатації та 
обслуговування торговельно-офісного центру із закладами громадського 
харчування, автостоянкою та комплексним благоустроєм території на 
просп. Перемоги, 136 у Святошинському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  5 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І., 
Римаренко С. Г., Непоп В. І.), «проти» -  2 (Міщенко О. Г., Турець В. В.), 
«утрималось» -  6 (Баленко І. М., Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Негрич М. М., 
Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 
Балицька О. С., Бродський В. Я., Михайленко В. О., Росляков В. В., 
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали. 

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О: Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «СІГМА УНІВЕРСАЛ ГРУП» та 
громадянину Баньку Володимиру Михайловичу для експлуатації та 
обслуговування торговельно-офісного центру із закладами громадського 
харчування, автостоянкою та комплексним благоустроєм території на 
просп. Перемоги, 136 у Святошинському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  1 (Бродський В. Я.).

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

Рішення прийнято.

31.2.18. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-24295
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«РЕГІОНАЛЬНІ РЕСУРСИ» для експлуатації та



обслуговування нежитлової будівлі та гаражу на 
вул. Пушкінській, 25-6 у Шевченківському районі 
м. Києва», ПР-14557 від 19.10.2017
(доручення Київського міського голови від 19.10.2017 
№08/231-2635/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0933 га - в оренду на 15 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕГІОНАЛЬНІ 
РЕСУРСИ» для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі та гаражу 
на вул. Пушкінській, 25-6 у Шевченківському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов /. П, Ба лиць ка  О. С., 
Росляков В. В, участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.2.19. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22492
Проект рішення «Про надання земельної ділянки 
об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 
«Катерина» для експлуатації та обслуговування житлового 
будинку на вул. Пирогова, 6 у Шевченківському районі 
м. Києва», ПР-14175 від 19.09.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 19.09.2017 №08/231-2165/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0686 га - в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання земельної ділянки 
об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Катерина» для 
експлуатації та обслуговування житлового будинку на вул. Пирогова, 6 у 
Шевченківському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов /. /7., Балицька О. С., 
Меліхова Т. /., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.3. Повторний розгляд кадастрових справ (надання /  передача - 
комунальні підприємства та юридичні особи):
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31.3.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7633
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
приватному підприємству «ПЕЩЕРІН» земельної ділянки 
для обслуговування та експлуатації адміністративно- 
виробничих будівель та споруд на вул. Червоноткацькій, 
75 у Деснянському районі м. Києва», ПР-12898 від 22.02.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 23.02.2017 №08/231-531/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики (витяг від 12.04.2017 №08/286-164 з протоколу №5 від
29.03.2017).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
ПП «ПЕЩЕРІН» від 06.06.2017 вх. №08/10115 щодо надання 
пояснень до проекту рішення та з проханням розглянути його в 
найкоротший термін.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 04.07,2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою 
групою під головуванням І. Л. Картавого.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом 
засідання цієї робочої групи від 28.09.2017 (реєстр. №180 від
05.10.2017), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано 
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,3264 га -  в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 28.09.2017 
(реєстр. №180 від 05.10.2017), підтримати проект рішення «Про передачу 
приватному підприємству «ПЕЩЕРІН» земельної ділянки для обслуговування 
та експлуатації адміністративно-виробничих будівель та споруд на 
вул. Червоноткацькій, 75 у Деснянському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П Т у р е ц ь  В. В., 

Балицька О. С., Росляков В. В., Старовойт В. М. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.3.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-8191
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
громадянину Кучеренку Сергію Юрійовичу земельної 
ділянки для будівництва, обслуговування та ремонту 
об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної 
інфраструктури на вул. Димитрова, 3-в у Деснянському 
районі м. Києва», ПР-14254 від 21.09.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської
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міської ради від 25.09.2017 №08/231-2250/ПР).
До постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
Кучеренка С. Ю від 28.09.2017 вх. №08/К-8751 щодо виключення з 
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництво».

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 03.10.2017 під 
час голосування за підтримку чи за відхилення проекту рішення 
жодного рішення ухвалено не було.

Земельна ділянка площею 0,2356 га -  в оренду на 15 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину 
Кучеренку Сергію Юрійовичу земельної ділянки для будівництва, 
обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної 
інфраструктури на вул. Димитрова, 3-в у Деснянському районі м. Києва» з 
рекомендаціями, а саме: в назві та по тексту проекту рішення виключити 
з цільового призначення земельної ділянки слово «будівництва», 
враховуючи звернення Кучеренка С. Ю від 28.09.2017 вх. М08/К-8751.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  1 (Римаренко С. Г.).

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

Рішення прийнято.

31.3.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7560
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ- 
РЕГІОН» земельних ділянок для експлуатації та 
обслуговування об'єктів транспортної інфраструктури 
(заїздів та виїздів на автозаправну станцію) на 
просп. Броварському, 105 у Деснянському районі 
м. Києва», ПР-12765 від 07.02.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 07.02.2017 №08/231-363/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань транспорту, зв 'язку та реклами.

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшли 
листи ТОВ «ІНВЕСТ-РЕГІОН» від 21.03.2017 №08/5100 та від
17.08.2017 вх. №08/14351 щодо надання оригіналу проекту рішення 
суб'єкту подання для подальшого направлення його до відповідних 
структурних підрозділів Київської міської ради.

На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
18.07.2017, 05.09.2017, 03.10.2017 жодного рішення ухвалено не було.
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До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшли 
листи ТОВ «ІНВЕСТ-РЕГЮН» від 12.10.2017 вх. №08/17606 щодо 
внесення змін у  формулювання цільового призначення, а саме: «для 
експлуатації та обслуговування об’єктів транспортної 
інфраструктури (крім об'єктів дорожнього сервісу) та від
24.10.2017 вх. №08/18232 щодо надання пояснень по справі.

Земельні ділянки площами 0,0402 га та 0,0536 га в межах червоних ліній -  в 
оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Доценко М., Турець В. В.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - щодо перенесення розгляду проекту рішення Київської міської ради

«Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-РЕГЮН» 
земельних ділянок для експлуатації та обслуговування об'єктів транспортної 
інфраструктури (заїздів та виїздів на автозаправну станцію) на 
просп. Броварському, 105 у Деснянському районі м. Києва» на чергове 
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування; 

друга - члена постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В, Е. щодо 
відхилення проекту рішення «Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю «ІНВЕСТ-РЕГЮН» земельних ділянок для експлуатації та 
обслуговування об'єктів транспортної інфраструктури (заїздів та виїздів на 
автозаправну станцію) на просп. Броварському, 105 у Деснянському районі 
м. Києва».

Голосували: за перенесення розгляду проекту рішення Київської міської ради
«Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-РЕГЮН» 
земельних ділянок для експлуатації та обслуговування об'єктів транспортної 
інфраструктури (заїздів та виїздів на автозаправну станцію) на 
просп. Броварському, 105 у Деснянському районі м. Києва» на чергове 
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування,

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  6 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І., 
Старовойт В. М., Римаренко С. Г., Кісільов І. П.), «проти» -  немає, 
«утрималось» -  5 (Турець В. В., Зубко Ю. Г., Михайленко В. О., Негрич М. М., 
Шарій В. В.).

Депутати Київської міської ради Міщенко О, Г., Харченко О, В., 
Баленко 7. М,, Балицька О, С., Банас Д, М., Бродський В. Я  
Непоп В, 7 , Петровець О, Ф., Росляков В. В Ш к у р о  М, Ю, участі 
в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань
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містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на
голосування другу пропозицію.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. відхилити проект рішення «Про передачу товариству з 
обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-РЕГІ ОН» земельних ділянок для 
експлуатації та обслуговування об'єктів транспортної інфраструктури (заїздів 
та виїздів на автозаправну станцію) на просп. Броварському, 105 у 
Деснянському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Кісільов І. П., 

Турець В. В., Баленко І, М., Балицька О. С., Бродський В. Я., 
Непоп В. І., Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.3.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22633
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
громадянам Куклєву Костянтину Юрійовичу, Ільку 
Михайлу Івановичу, Ткаченку Юрію Олеговичу земельної 
ділянки для обслуговування та експлуатації виробничих 
приміщень на вул. Нижньоюрківській, 45а у Подільському 
м. Києва», ПР-11533 від 27.09.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 27.09.2016 №08/231-3965/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 16.05.2017 
ухвалено направити проект рішення на розгляд постійної комісії 
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та 
регуляторної політики.

Виноситься на повторний розгляд згідно з 
витягом від 03.10.2017 №08/286-368 з протоколу №14 від
27.09.2017 засідання постійної комісії Київської міської ради з 
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, 
відповідно до якого проект рішення підтриманий; 
витягом №08/288/03-12 з протоколу №12 від 07.06.2017 засідання 
постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної 
політики, відповідно до якого підтримано винесення на розгляд 
пленарного засідання Київської міської ради проекту рішення.

Земельна ділянка площею 0,4052 га -  в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянам Куклєву 
Костянтину Юрійовичу, Ільку Михайлу Івановичу, Ткаченку Юрію Олеговичу 
земельної ділянки для обслуговування та експлуатації виробничих приміщень 
на вул. Нижньоюрківській, 45а у Подільському м. Києва».
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ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Балицька О. С., 

Петровець О. Ф Ст аровойт  В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

31.3.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7198
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «КОЛОРИТ» 
земельної ділянки для обслуговування та експлуатації 
виробничої будівлі на бульв. Вацлава Гавела, 6 (корпус 7, 
літ. «И») у Солом'янському районі м. Києва»,
ПР-12492 від 04.01.2017
(доручення Київського міського голови від 10.01.2017 
№08/231-82/ПР).

Відповідно до витягу від 06.03.2017 №08/286-98 з протоколу №3 
від 22.02.2017 засідання постійної комісії Київської міської ради з 
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики 
ухвалили направити проект рішення суб’єкту подання на 
доопрацювання.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 03.10,2017 під 
час голосування за підтримку чи за відхилення проекту рішення 
жодного рішення ухвалено не було.

Земельна ділянка площею 0,2467 га -  в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА 
ФІРМА «КОЛОРИТ» земельної ділянки для обслуговування та експлуатації 
виробничої будівлі на бульв. Вацлава Гавела, 6 (корпус 7, літ. «И») у 
Солом'янському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  11, «проти» -  немає, «утрималось» -  З
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Бродський В. Я.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В Б а л е н к о  І. М., 
Балицька О. С., Меліхова Т. /., Петровець О. Ф., Римаренко С. Г., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

31.3.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-1697
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
земельної ділянки комунальному підприємству «Шляхово- 
експлуатаційне управління по ремонту та утриманню 
автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського 
району» м. Києва для експлуатації та обслуговування
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будівель і споруд виробничої бази на вул. Янтарній, 5 у 
Святошинському районі м. Києва», ПР-12105 від 18.11.2016 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 21.11.2016 №08/231-4683/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики (витяг від 08.12.2016 Л908/286-621 з протоколу №29 від 
30.11.2016).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 04.07.2017 
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення до прийняття рішення 
постійною комісією Київської міської ради з питань житлово- 
комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. 

Виноситься на повторний розгляд згідно з:
- витягом від 03.10.2017 №08/284-136 з протоколу №18 від

02.10.2017 засідання постійної комісії Київської міської ради з 
питань житлово-комунального господарства та паливно- 
енергетичного комплексу, відповідно до якого проект рішення 
підтриманий;

- листом представника КП «Шляхово-експлуатаційне управління 
по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на 
них Святошинського району» м. Києва Калька Д. О. від
21.08.2017 вх. №08/14483 щодо долучення до матеріалів справи 
копій документів та врахування їх при розгляді проекту 
рішення.

Земельна ділянка площею 1,4751 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного 
комплексу, викладений в протоколі №18 засідання цієї комісії від 02.10.2017 
(витяг №08/284-136 від 03.10.2017), підтримати проект рішення «Про 
надання земельної ділянки комунальному підприємству «Шляхово- 
експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та 
споруд на них Святошинського району» м. Києва для експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд виробничої бази на вул. Янтарній, 5 у 
Святошинському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Балицька О. С., 

Петровець О. Ф., Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

31.3.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22827
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД «ІЗУМРУД» для 
експлуатації та обслуговування адміністративно- 
виробничих і господарських будівель та споруд на
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вул. Сім’ї Сосніних, 11 у Святошинському районі 
м. Києва», ПР-12194 від 05.12.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 06.12.2016 №08/231-4851/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики (витяг від 02.02.2017 №08/286-25 з протоколу №1 від
25.01.2017 засідання цієї комісії).

На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 05,09.2017 та
03.10.2017 під час голосування за підтримку та за відхилення 
проекту рішення жодного рішення ухвалено не було.

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
Фонду державного майна України від 09.10.2017 вх. №08/17274 з 
проханням повідомити про хід розгляду проекту рішення.

Земельна ділянка площею 2,8689 га -  в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД 
«ІЗУМРУД» для експлуатації та обслуговування адміністративно-виробничих 
і господарських будівель та споруд на вул. Сім'ї Сосніних, 11 у 
Святошинському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  З
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Шарій В. В.).

Депутати Київської міської ради Баленко 1. М , Балицька О. С., 
Петровець О. Ф., Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали. 

Рішення прийнято.

31.3.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23368
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТБ-ТОРГСТРОЙ» для 
експлуатації та обслуговування магазину на вул. Генерала 
Потапова, 2 у Святошинському районі м. Києва»,
ПР-13515 від 25.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 25.05.2017 №08/231-1344/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 21.06.2017 
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення до прийняття рішення 
постійною комісією Київської міської ради з питань торгівлі, 
підприємництва та регуляторної політики.

Виносився на повторний розгляд на засіданнях постійної комісії
19.09.2017 та 03.10.2017, оскільки проект рішення підтриманий 
постійною комісією Київської міської ради з питань торгівлі, 
підприємництва та регуляторної політики. На цих засіданнях
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постійної комісії під час голосування жодного рішення ухвалено не 
було.

Земельна ділянка площею 0,0737 га -  в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТБ- 
ТОРГСТРОЙ» для експлуатації та обслуговування магазину на вул. Генерала 
Потапова, 2 у Святошинському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М., 
Балицька О. С., Зубко Ю. Г., Римаренко С. Г., Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.3.9. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7133
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
земельної ділянки приватному акціонерному товариству 
«СІЛЬПО РІТЕЙЛ» для обслуговування та експлуатації 
магазину на просп. Леся Курбаса, 15а (літ. А) у 
Святошинському районі м. Києва», ПР-13281 від 18.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 25.04.2017 №08/231-1053/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики з урахуванням рекомендацій щодо надання при купівлі 
товарів у  мережі магазинів «Сільпо Рітейл» знижку від 3% до 7% за 
карткою киянина соціально-незахищеним верствам населення (витяг 
від 24.05.2017 №08/286-231 з протоколу №7 від 17.05.2017).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 03.10.2017 під 
час голосування за підтримку чи за відхилення проекту рішення 
жодного рішення ухвалено не було.

Земельна ділянка площею 0,3184 га -  в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки 
приватному акціонерному товариству «СІЛЬПО РІТЕЙЛ» для обслуговування 
та експлуатації магазину на просп. Леся Курбаса, 15а (літ. А) у 
Святошинському районі м. Києва» та направити приватному акціонерному 
товариству «СІЛЬПО РІТЕЙЛ» рекомендації постійної комісії Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики, викладені у  витязі №08/286-231 від 24.05.2017 з протоколу №7 
засідання цієї комісії від 17.05.2017.
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ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

Рішення прийнято.

31.3.10. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7569
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
земельної ділянки ОБСЛУГОВУЮЧОМУ
КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ
КООПЕРАТИВ «ПОЛОВЕЦЬКИЙ» для будівництва, 
обслуговування об’єкту транспортної інфраструктури 
(під’їзди) та створення території загального користування 
у пров. Татарському, 2 у Шевченківському районі 
м. Києва», ПР-13121 від 21.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 22.03.2017 №08/231-779/ПР)

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов 
лист ОК «ЖБК «ПОЛОВЕЦЬКИЙ» від 22.03.2017 вх. №>08/5196 з 
проханням розглянути проект рішення з коригуванням цільового 
призначення земельної ділянки, а саме: «для обслуговування 
об’єкта транспортної інфраструктури».

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 28.03.2017 
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення до прийняття 
рішення постійною комісією Київської міської ради з питань 
транспорту, зв'язку та реклами, а також доручити 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати 
акт обстеження земельної ділянки та матеріали фотофіксації.

Виноситься на повторний розгляд згідно з листами 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації):
- від 10.04.2017 №0570291-6382 щодо надання пояснень по справі 

та долучення до матеріалів справи копій документів для 
врахування при розгляді проекту рішення; 
від 21.04.2017 №0570291-7152 щодо надання акта обстеження 
та матеріалів фотофіксації;
від 11.08.2017 вх. №08/13964 щодо того, що Департамент 
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) не погоджував 
ініціативи створення скверу на вказаній земельній ділянці; 
а також витягом від 25.09.2017 №08/289-207 з протоколу №15 
від 20.09.2017 засідання постійної комісії Київської міської ради 
з питань транспорту, зв'язку та реклами, відповідно до якого 
постійній комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 
рекомендовано відкласти розгляд проекту рішення до
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Земельна ділянка площею 0,1017 га -  в оренду на 15 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кутняк С. В., Курдюков О. М.,

УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради Кутняка С. В. 
відхилити проект рішення «Про передачу земельної ділянки 
ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ 
КООПЕРАТИВ «ПОЛОВЕЦЬКИЙ» д л я  будівництва, обслуговування об’єкту 
транспортної інфраструктури (під’їзди) та створення території загального 
користування у пров. Татарському, 2 у Шевченківському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  2 (Негрич М. М., 
Шкуро М. Ю.).

Депутати Київської міської ради Баленко /. М., Балицька О. С., 
Зубко Ю. Г., Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали. 

Рішення прийнято.

прийняття детального тану території в цьому мікрорайоні.

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

31.4.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23712
Про поновлення гаражно-будівельному кооперативу 
«Волна» на 10 років договору оренди земельної ділянки від
14.09.2007 №79-6-00534 площею 3,9647 га для експлуатації 
та обслуговування гаражів на просп. Науки, 119 у 
Голосіївському районі м. Києва
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 11.10.2017 №08/17434).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Поновити гаражно-будівельному кооперативу «Волна» на 10 
років договір оренди земельної ділянки від 14.09.2007 №79-6-00534 площею 
3,9647 га для експлуатації та обслуговування гаражів на просп. Науки, 119 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
14.09.2007 №79-6-00534 на 10 років та привести умови договору у 
відповідність до законодавства у  порядку, передбаченому рішенням 
Київської міської ради від 20.04.2017 №241/2463 «Про затвердження 
Порядку набуття прав на землю із земель комунальної власності у  місті 
Києві».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  19, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Балицька О. С. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.4.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22976
Проект рішення «Про поновлення ПРИВАТНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ 
МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД» договору оренди земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування комплексу 
будівель і споруд на просп. Науки, 3 у Голосіївському 
районі м. Києва», ПР-14181 від 20.09.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 21.09.2017 №08/231-2201/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшли 
листи ПАТ «КИЇВСЬКИЙМАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД» від 22.09.2017 
вх. №08/16227 щодо участі в засіданні постійної комісії, а також 
від 06.10.2017 вх. NЬ08/17114 з проханням прискорити розгляд 
проекту рішення.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди 
земельної ділянки від 06.03.2012 № 79-6-00842 площею 0,2510 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Мілованова Я. О., Бондаренко Г., 
Назаренко В. Е.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення ПРИВАТНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ 
ЗАВОД» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та 
обслуговування комплексу будівель і споруд на просп. Науки, 3 у 
Голосіївському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  18, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Балицька О. С., 

Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

31.4.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22977
Проект рішення «Про поновлення ПРИВАТНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ 
МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД» договору оренди земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування комплексу 
будівель і споруд на просп. Науки, 3 у Голосіївському 
районі м. Києва», ПР-14180 від 20.09.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 21.09.2017 №08/231-2200/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшли
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листи ПАТ «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД» від 22.09.2017 
вх. NЬ08/16227 щодо участі в засіданні постійної комісії, а також 
від 06.10.2017 вх. №08/17114 з проханням прискорити розгляд 
проекту рішення.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди 
земельної ділянки від 06.03.2012 № 79-6-00839 площею 2,5694 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення ПРИВАТНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ 
ЗАВОД» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та 
обслуговування комплексу будівель і споруд на просп. Науки, 3 у 
Голосіївському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  18, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Баленко І, М , Балицька О, С., 

Старовойт В. М, участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

31.4.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22978
Проект рішення «Про поновлення ПРИВАТНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ 
МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД» договору оренди земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування комплексу 
будівель і споруд на просп. Науки, 3 у Голосіївському 
районі м. Києва», ПР-14190 від 20.09.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 21.09.2017 №08/231-2202/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшли 
листи ПАТ «КИЇВСЬКИЙМАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД» від 22.09.2017 
вх. №08/16227 щодо участі в засіданні постійної комісії, а також 
від 06.10.2017 вх. №08/17114 з проханням прискорити розгляд 
проекту рішення.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди 
земельної ділянки від 06.03.2012 № 79-6-00841 площею 0,0533 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення ПРИВАТНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ 
ЗАВОД» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та 
обслуговування комплексу будівель і споруд на просп. Науки, 3 у 
Голосіївському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  18, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Баленко І, М,, Балицька О, С., 

Старовойт В, М, участі в голосуванні не брали,
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Рішення прийнято.

31.4.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22979
Проект рішення «Про поновлення ПРИВАТНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ 
МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД» договору оренди земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування комплексу 
будівель і споруд на просп. Науки, 3 у Голосіївському 
районі м. Києва», ПР-14177 від 20.09.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 21.09.2017 №08/231-2199/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшли 
листи ПАТ «КИЇВСЬКИЙМАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД» від 22.09.2017 
вх. №08/16227 щодо участі в засіданні постійної комісії, а також 
від 06.10.2017 вх. №08/17114 з проханням прискорити розгляд 
проекту рішення.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди 
земельної ділянки від 06.03.2012 № 79-6-00840 площею 0,4818 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення ПРИВАТНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ 
ЗАВОД» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та 
обслуговування комплексу будівель і споруд на просп. Науки, 3 у 
Голосіївському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  18, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Баленко І. М , Балицька О. С., 

Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

31.4.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23402
Проект рішення «Про поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю «АРС-М» договору оренди земельної 
ділянки для реконструкції, експлуатації та обслуговування 
автозаправної станції з комплексом сервісного 
обслуговування на вул. Великій Окружній, 1 у 
Голосіївському районі м. Києва», ПР-14467 від 11.10.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 12.10.2017 №08/231-2538/ПР).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною 
комісією Київської міської ради з питань житлово-комунального 
господарства та паливно-енергетичного комплексу.
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Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди 
земельної ділянки від 22.02.2005 № 79-6-00285 площею 0,1736 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції: 
перша - члена постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. щодо 
відхилення проекту рішення «Про поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю «АРС-М» договору оренди земельної ділянки для 
реконструкції, експлуатації та обслуговування автозаправної станції з 
комплексом сервісного обслуговування на вул. Великій Окружній, 1 у 
Голосіївському районі м. Києва»; 

друга - щодо підтримки проекту рішення «Про поновлення товариству з 
обмеженою відповідальністю «АРС-М» договору оренди земельної ділянки 
для реконструкції, експлуатації та обслуговування автозаправної станції з 
комплексом сервісного обслуговування на вул. Великій Окружній, 1 у 
Голосіївському районі м. Києва».

Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. щодо відхилення проекту рішення «Про поновлення 
товариству з обмеженою відповідальністю «АРС-М» договору оренди 
земельної ділянки для реконструкції, експлуатації та обслуговування 
автозаправної станції з комплексом сервісного обслуговування на вул. Великій 
Окружній, 1 у Голосіївському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), «проти» -  1 
(Міщенко О. Г.), «утрималось» -  7.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В., 
Баленко І. М., Балицька О. С.у Меліхова Т. /., Михайленко В. О., 
Негрич М. М., Непоп В. /., Старовойт В. М.у Шарій В. В.у 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення товариству з 
обмеженою відповідальністю «АРС-М» договору оренди земельної ділянки 
для реконструкції, експлуатації та обслуговування автозаправної станції з 
комплексом сервісного обслуговування на вул. Великій Окружній, 1 у 
Голосіївському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  1 (Римаренко С. Г.).
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Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Меліхова Т. І., 
Старовойт В. М., Шарій В. 2?. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.4.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22925
Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 
«Блюз» на 10 років договору оренди земельної ділянки від
12.02.2007 №63-6-00401 площею 0,6059 га для експлуатації 
та обслуговування виробничо-складської бази на 
вул. Ремонтній, 9 у Дарницькому районі м. Києва 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 20.03.2017 №08/4949).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «Блюз» на 
10 років договір оренди земельної ділянки від 12.02.2007 №63-6-00401 
площею 0,6059 га для експлуатації та обслуговування виробничо-складської 
бази на вул. Ремонтній, 9 у Дарницькому 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
12.02.2007 М63-6-00401 на 10 років та привести умови договору у  
відповідність до законодавства у  порядку, передбаченому рішенням 
Київської міської ради від 20.04.2017 М241/2463 «Про затвердження 
Порядку набуття прав на землю із земель комунальної власності у  місті 
Києві».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Бродський В. Я  

Римаренко С. Г., Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

31.4.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23411
Проект рішення «Про поновлення договору оренди 
земельних ділянок приватному акціонерному товариству 
«АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ» для 
будівництва, обслуговування та експлуатації автозаправної 
станції з комплексом сервісного обслуговування на 
перетині проспектів Миколи Бажана та Петра Григоренка у 
Дарницькому районі м. Києва», ПР-14470 від 11.10.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 12.10.2017 №08/231-2537/ПР).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною 
комісією Київської міської ради з питань житлово-комунального 
господарства та паливно-енергетичного комплексу.
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Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди 
земельних ділянок від 18.06.2004 № 63-6-00135 площами 0,0062 га, 0,0040 га 
та 0,0057 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е.:

1. Відхилити проект рішення «Про поновлення договору оренди 
земельних ділянок приватному акціонерному товариству «АГЕНТСТВО 
ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ» для будівництва, обслуговування та експлуатації 
автозаправної станції з комплексом сервісного обслуговування на перетині 
проспектів Миколи Бажана та Петра Григоренка у Дарницькому районі 
м. Києва».

2. Доручити Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) здійснити заходи щодо 
заборони користування земельною ділянкою на перетині проспектів 
Миколи Бажана та Петра Григоренка у  Дарницькому районі м. Києва.

3. Звернутися до Генеральної прокуратури України з проханням 
порушити кримінальну справу та заарештувати майно, яке знаходиться 
на земельній ділянці, як таке, що належить державі-агресору.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  3 (Кісільов І. П., 
Міщенко О. Г., Бродський В. Я.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С., 
Михайленко В. О., Римаренко С, Г.у Старовойт В. М., Шарій В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.4.9. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23412
Проект рішення «Про поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю «АвтоНафта» договору оренди земельної 
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування 
автозаправної станції з магазином супутніх товарів та 
автомийкою на перетині вул. Братиславської та 
вул. Крайньої у Деснянському районі м. Києва»,
ПР-14445 від 10.10.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 10.10.2017 №08/231-2501/ПР).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійними 
комісіями Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва 
та регуляторної політики та з питань житлово-комунального 
господарства та паливно-енергетичного комплексу.
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Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди 
земельної ділянки від 08.07.2004 №62-6-00159 площею 0,1793 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції: 
перша - члена постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. щодо 
відхилення проекту рішення «Про поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю «АвтоНафта» договору оренди земельної ділянки для 
будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправної станції з 
магазином супутніх товарів та автомийкою на перетині вул. Братиславської та 
вул. Крайньої у Деснянському районі м. Києва» та звернення до Генеральної 
прокуратури України з проханням порушити кримінальну справу та 
заарештувати майно як таке, що належить державі-агресору; 

друга - щодо підтримки проекту рішення «Про поновлення товариству з 
обмеженою відповідальністю «АвтоНафта» договору оренди земельної 
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправної станції 
з магазином супутніх товарів та автомийкою на перетині вул. Братиславської 
та вул. Крайньої у Деснянському районі м. Києва».

Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. щодо відхилення проекту рішення «Про поновлення 
товариству з обмеженою відповідальністю «АвтоНафта» договору оренди 
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування 
автозаправної станції з магазином супутніх товарів та автомийкою на перетині 
вул. Братиславської та вул. Крайньої у Деснянському районі м. Києва» та 
звернення до Генеральної прокуратури України з проханням порушити 
кримінальну справу та заарештувати майно, яке знаходиться на 
земельній ділянці, як таке, що належить державі-агресору. 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  5 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.,
Меліхова Т. І., Негрич М. М., Шкуро М. Ю.), «проти» -  немає, «утрималось» -  
6 (Міщенко О. Г., Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Непоп В. І., Петровець О. Ф., 
Старовойт В. М.).

Депутати Київської міської ради Кісільов Е П., Турець В. В., 
Харченко О. В., Баленко І. М., Балицька О. С., Бродський В. Я., 
Михайленко В. О., Римаренко С. Г., Росляков В. В,, Шарій В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г, виніс на 
голосування другу пропозицію.
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення товариству з 
обмеженою відповідальністю «АвтоНафта» договору оренди земельної 
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправної станції 
з магазином супутніх товарів та автомийкою на перетині вул. Братиславської 
та вул. Крайньої у Деснянському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Негрич М. М., 
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.4.10. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23405
Проект рішення «Про поновлення товариству з 
обмеженою відповідальністю «ЮКОН» договору оренди 
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 
обслуговування автозаправної станції на перетині 
Дніпровської набережної та вул. Березняківської у 
Дніпровському районі м. Києва», ПР-14476 від 11.10.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 12.10.2017 №08/231-2540/ПР).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною 
комісією Київської міської ради з питань житлово-комунального 
господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди 
земельної ділянки від 22.10.2003 № 66-6-00110 площею 0,0658 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції: 
перша - члена постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. щодо 
відхилення проекту рішення «Про поновлення товариству з обмеженою 
відповідальністю «ЮКОН» договору оренди земельної ділянки для 
будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправної станції на перетині 
Дніпровської набережної та вул. Березняківської у Дніпровському районі 
м. Києва» та звернення до Генеральної прокуратури України з проханням 
порушити кримінальну справу та ініціювати процес повернення 
підприємства в державну власність; 

друга - щодо підтримки проекту рішення «Про поновлення товариству з 
обмеженою відповідальністю «ЮКОН» договору оренди земельної ділянки 
для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправної станції на 
перетині Дніпровської набережної та вул. Березняківської у Дніпровському 
районі м. Києва».
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Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. щодо відхилення проекту рішення «Про поновлення 
товариству з обмеженою відповідальністю «ЮКОН» договору оренди 
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування 
автозаправної станції на перетині Дніпровської набережної та 
вул. Березняківської у Дніпровському районі м. Києва» та звернення до 
Генеральної прокуратури України з проханням порушити кримінальну 
справу та ініціювати процес повернення підприємства в державну 
власність.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  4 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І., 
Римаренко С. Г.), «проти» -  немає, «утрималось» -9 .

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М., 
Балицька О. С., Зубко Ю. Г., Михайленко В. О., Петровець О. Ф., 
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали. 

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення товариству з 
обмеженою відповідальністю «ЮКОН» договору оренди земельної ділянки 
для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправної станції на 
перетині Дніпровської набережної та вул. Березняківської у Дніпровському 
районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Меліхова Т. І., 
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.4.11. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21652
Проект рішення «Про поновлення ПРИВАТНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ «ІнТеКо» договору оренди земельної 
ділянки для будівництва житлового будинку з 
вбудованими приміщеннями громадського та 
торговельного призначення і підземним паркінгом на 
вул. Федора Максименка, 7 (літера «А») в Оболонському 
районі м. Києва», ПР-11455 від 20.09.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 22.09.2016 №08/231-3927/ПР).
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Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди 
земельної ділянки від 29.12.2009 №78-6-00612 площею 0,4880 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Турець В. В., Кулаковський Ю. П.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції: 
перша - секретаря постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування Картавого І. Л. щодо 
відхилення проекту рішення «Про поновлення ПРИВАТНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ «ІнТеКо» договору оренди земельної ділянки для 
будівництва житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського 
та торговельного призначення і підземним паркінгом на вул. Федора 
Максименка, 7 (літера «А») в Оболонському районі м. Києва»; 

друга - щодо поновлення ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ІнТеКо» на 5 років 
договору оренди земельної ділянки від 29.12.2009 №78-6-00612 площею 
0,4880 га для будівництва житлового будинку з вбудованими приміщеннями 
громадського та торговельного призначення і підземним паркінгом на 
вул. Федора Максименка, 7 (літера «А») в Оболонському районі м. Києва та 
нпадання доручення Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
підготувати додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної 
ділянки від 29.12,2009 №78-6-00612 на 5 років та привести умови договору у  
відповідність до законодавства у  порядку, передбаченому рішенням 
Київської міської ради від 20.04.2017 №241/2463 «Про затвердження 
Порядку набуття прав на землю із земель комунальної власності у  місті 
Києві».

Голосували: за пропозицію секретаря постійної комісії Київської міської ради
3 питань містобудування, архітектури та землекористування 
Картавого І. Л. щодо відхилення проекту рішення «Про поновлення 
ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ІнТеКо» договору оренди земельної 
ділянки для будівництва житлового будинку з вбудованими приміщеннями 
громадського та торговельного призначення і підземним паркінгом на 
вул. Федора Максименка, 7 (літера «А») в Оболонському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), «проти» -  4 
(Міщенко О. Г., Непоп В. І., Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю.), «утрималось» -
4 (Банас Д. М., Зубко Ю. Г., Росляков В. В., Старовойт В. М.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В., 
Харченко О. В., Баленко І. М., Балицька О. С., Бродський В. Я., 
Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Негрич М. М., Римаренко С. Г., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.
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УХВАЛИЛИ: 1. Поновити ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ІнТеКо» на 5 
років договір оренди земельної ділянки від 29.12.2009 №78-6-00612 площею 
0,4880 га для будівництва житлового будинку з вбудованими приміщеннями 
громадського та торговельного призначення і підземним паркінгом на 
вул. Федора Максименка, 7 (літера «А») в Оболонському районі м. Києва.

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати 
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від 
29.12.2009 №78-6-00612 на 5 років та привести умови договору у  
відповідність до законодавства у  порядку, передбаченому рішенням 
Київської міської ради від 20.04.2017 №241/2463 «Про затвердження 
Порядку набуття прав на землю із земель комунальної власності у  місті 
Києві».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  2 (Турець В. В., Римаренко С. Г.).

Депутат Київської міської ради Балицька О. С. участі в голосуванні 
не брала.

Рішення прийнято.

31.4.12. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21027
Про поновлення гаражно-будівельному кооперативу по 
експлуатації індивідуальних гаражних боксів «Борисфен» 
на 5 років договору оренди земельної ділянки від 
25.09.2003 №78-6-00117 площею 2,6525 га для
експлуатації та обслуговування гаражів на вул. Північній,
7 в Оболонському районі м. Києва
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 11.10.2017 №08/17435).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Поновити гаражно-будівельному кооперативу по експлуатації 
індивідуальних гаражних боксів «Борисфен» на 5 років договір оренди 
земельної ділянки від 25.09.2003 №78-6-00117 площею 2,6525 га для 
експлуатації та обслуговування гаражів на вул. Північній, 7 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 
25.09.2003 №78-6-00117 на 5 років та привести умови договору у  
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому рішенням 
Київської міської ради від 20.04.2017 М2241/2463 «Про затвердження 
Порядку набуття прав на землю із земель комунальної власності у  місті 
Києві».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  20, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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Депутат Київської міської ради Балицька О. С. участі в голосуванні 
не брала.

Рішення прийнято.

31.4.13. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23786
Про поновлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЛІКО-ХОЛДІНГ» 
на 5 років договору оренди земельної ділянки від
27.03.2006 №72-6-00350 площею 0,9626 га для
завершення будівництва виробничої бази на вул. Онуфрія 
Трутенка, 34 у Солом’янському районі м. Києва 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 19.09.2017 №08/15950).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Картавий І. Л., Мілованова Я. О., 
Белецька Т.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції: 
перша - щодо члена постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. щодо 
відмови ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЛІКО-ХОЛДІНГ» у  
поновленні на 5 років договору оренди земельної ділянки від 27.03.2006 №72- 
6-00350 площею 0,9626 га для завершення будівництва виробничої бази на 
вул. Онуфрія Трутенка, 34 у Солом’янському районі м. Києва; 

друга - щодо поновлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ «ЛІКО-ХОЛДІНГ» на 5 років договору оренди земельної 
ділянки від 27,03.2006 №72-6-00350 площею 0,9626 га для завершення 
будівництва виробничої бази на вул. Онуфрія Трутенка, 34 у Солом’янському 
районі м. Києва та надання доручення Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) підготувати додаткову угоду щодо поновлення договору 
оренди земельної ділянки від 27.03,2006 №72-6-00350 на 5років та привести 
умови договору у  відповідність до законодавства у порядку, передбаченому 
рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №241/2463 «Про 
затвердження Порядку набуття прав на землю із земель комунальної 
власності у  місті Києві».

Голосували; за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. щодо відмови ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ «ЛІКО-ХОЛДІНГ» у поновленні на 5 років договору оренди 
земельної ділянки від 27.03.2006 №72-6-00350 площею 0,9626 га для
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завершення будівництва виробничої бази на вул. Онуфрія Трутенка, 34 у 
Солом’янському районі м. Києва.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  3 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І.), 
«проти» -  5 (Міщенко О. Г., Кісільов І. П., Зубко Ю. Г., Непоп В. І., 
Шкуро М. Ю.), «утрималось» -  10 (Турець В. В., Баленко І. М., Банас Д. М., 
Бродський В. Я., Негрич М. М., Петровець О. Ф., Римаренко С. Г., 
Росляков В. В., Старовойт В. М., Шарій В. В.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С., 
Михайленко В. О. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиціїголова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію,

УХВАЛИЛИ: 1, Поновити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПО ДАРЧЕ
ОБ’ЄДНАННЯ «ЛІКО-ХОЛДІНГ» на 5 років договір оренди земельної 
ділянки від 27.03.2006 №72-6-00350 площею 0,9626 га для завершення 
будівництва виробничої бази на вул. Онуфрія Трутенка, 34 у Солом’янському 
районі м. Києва.

2, Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати 
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
27,03.2006 №>72-6-00350 на 5 років та привести умови договору у  
відповідність до законодавства у  порядку, передбаченому рішенням 
Київської міської ради від 20.04.2017 №241/2463 «Про затвердження 
Порядку набуття прав на землю із земель комунальної власності у місті 
Києві».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17 (Міщенко О. Г., Кісільов І. П., Турець В. В., 
Харченко О. В., Баленко І. М., Банас Д. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., 
Михайленко В. О., Негрич М. М., Непоп В. І., Петровець О. Ф., 
Римаренко С. Г., Росляков В. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю.), 
«проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), «утрималось» -  немає. 

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Меліхова Т. І.
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.4.14. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23410
Проект рішення «Про поновлення дочірньому 
підприємству «Науково-виробниче підприємство 
«Промбудкомплект» договору оренди земельних ділянок 
для будівництва, обслуговування та експлуатації 
автозаправного комплексу на перетині Кільцевої дороги
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та вул. Трублаїні у Святошинському районі м. Києва», 
ШМ4469 від 11.10.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 12.10.2017 №08/231-2536/ПР).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною 
комісією Київської міської ради з питань житлово-комунального 
господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди 
земельних ділянок від 10.02.2005 №75-6-00168 площами 0,0420 га та 0,0416 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції: 
перша - члена постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. щодо 
відхилення проекту рішення «Про поновлення дочірньому підприємству 
«Науково-виробниче підприємство «Промбудкомплект» договору оренди 
земельних ділянок для будівництва, обслуговування та експлуатації 
автозаправного комплексу на перетині Кільцевої дороги та вул. Трублаїні у 
Святошинському районі м. Києва»; 

друга -  щодо підтримки проекту рішення «Про поновлення дочірньому 
підприємству «Науково-виробниче підприємство «Промбудкомплект» 
договору оренди земельних ділянок для будівництва, обслуговування та 
експлуатації автозаправного комплексу на перетині Кільцевої дороги та 
вул. Трублаїні у Святошинському районі м. Києва».

1. Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. щодо відхилення проекту рішення «Про поновлення 
дочірньому підприємству «Науково-виробниче підприємство 
«Промбудкомплект» договору оренди земельних ділянок для будівництва, 
обслуговування та експлуатації автозаправного комплексу на перетині 
Кільцевої дороги та вул. Трублаїні у Святошинському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  4 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І., 
Михайленко В. О.), «проти» -  немає, «утрималось» -  6 (Міщенко О. Г., 
Харченко О. В., Зубко Ю. Г., Непоп В. І., Римаренко С. Г., Шкуро М. Ю.). 

Депутати Київської міської ради Кісільов /. П., Турець В. В. , 
Баленко І. М., Балицька О. С Б а н а с  Д. М., Бродський В. Я., 
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Росляков В. В С т аровойт  В. М , 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О, Г. виніс повторно на 
голосування пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. 
щодо відхилення проекту рішення «Про поновлення дочірньому підприємству
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«Науково-виробниче підприємство «Промбудкомплект» договору оренди 
земельних ділянок для будівництва, обслуговування та експлуатації 
автозаправного комплексу на перетині Кільцевої дороги та вул. Трублаїні у 
Святошинському районі м. Києва».

Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. щодо відхилення проекту рішення «Про поновлення 
дочірньому підприємству «Науково-виробниче підприємство 
«Промбудкомплект» договору оренди земельних ділянок для будівництва, 
обслуговування та експлуатації автозаправного комплексу на перетині 
Кільцевої дороги та вул. Трублаїні у Святошинському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 1 , «проти» -  немає, «утрималось» -  2 (Зубко Ю. Г., 
Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 
Балицька О. С., Банас Д. М., Бродський В. Я., Негрич М. М., 
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали. 

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

2. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про поновлення дочірньому 
підприємству «Науково-виробниче підприємство «Промбудкомплект» 
договору оренди земельних ділянок для будівництва, обслуговування та 
експлуатації автозаправного комплексу на перетині Кільцевої дороги та 
вул. Трублаїні у Святошинському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  11, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  1 (Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Банас Д. М., 
Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Старовойт В. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

31.4.15. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22933
Проект рішення «Про поновлення Науково-виробничому 
підприємству «ВІДОС» договору оренди земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування аптеки на 
вул. Стеценка, 9 у Шевченківському районі м. Києва та 
внесення змін до нього», ПР-13191 від 03.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 03.04.2017 №08/231-882/ПР).
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Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди 
земельної ділянки від 05.08.2003 № 91-6-00144 (з урахуванням договору від
21.12.2006 № 91-6-00605) площею 0,0060 га 
та внести зміни до нього, а саме:

- слова «для будівництва, експлуатації та обслуговування прибудови для 
організації роботи аптеки» замінити словами «для експлуатації та 
обслуговування аптеки».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення Науково- 
виробничому підприємству «ВІДОС» договору оренди земельної ділянки для 
експлуатації та обслуговування аптеки на вул. Стеценка, 9 у Шевченківському 
районі м. Києва та внесення змін до нього».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Банас Д, М., 

Бродський В. Я., Негрич М, М., Старовойт В. М , Шарій В. В. 
участі в голосуванні не брали,

Рішення прийнято,

31.4.16. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23424
Проект рішення «Про поновлення дочірньому
підприємству «Науково-виробниче підприємство 
«Промбудкомплект» договору оренди земельної ділянки 
для будівництва, обслуговування та експлуатації 
автозаправної станції з комплексом сервісно-побутових 
послуг на вул. Братиславській, 7-6 у Деснянському районі 
м. Києва», ПР-14444 від 10.10.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 10.10.2017 №08/231-2502/ПР).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною 
комісією Київської міської ради з питань житлово-комунального 
господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди 
земельної ділянки від 25.06.2004 № 62-6-00151 площею 0,1301 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - члена постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В, Е, щодо 
відхилення проекту рішення «Про поновлення дочірньому підприємству 
«Науково-виробниче підприємство «Промбудкомплект» договору оренди 
земельної ділянки для будівництва, обслуговування та експлуатації 
автозаправної станції з комплексом сервісно-побутових послуг на 
вул. Братиславській, 7-6 у Деснянському районі м. Києва»
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друга - щодо підтримки проекту рішення «Про поновлення дочірньому 
підприємству «Науково-виробниче підприємство «Промбудкомплект» 
договору оренди земельної ділянки для будівництва, обслуговування та 
експлуатації автозаправної станції з комплексом сервісно-побутових послуг на 
вул. Братиславській, 7-6 у Деснянському районі м. Києва».

Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. щодо відхилення проекту рішення «Про поновлення 
дочірньому підприємству «Науково-виробниче підприємство 
«Промбудкомплект» договору оренди земельної ділянки для будівництва, 
обслуговування та експлуатації автозаправної станції з комплексом сервісно- 
побутових послуг на вул. Братиславській, 7-6 у Деснянському районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  9 (Міщенко О. Г., Кісільов І. П., Михайленко В. О., 
Картавий І. Л., Назаренко В, Е., Непоп В. І., Меліхова Т. І., Росляков В. В., 
Шкуро М. Ю.), «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В., 
Баленко І. М , Балицька О. С., Банас Д. М., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г., Негрич М. М., Римаренко С. Г., Петровець О. Ф., 
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали. 

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення дочірньому 
підприємству «Науково-виробниче підприємство «Промбудкомплект» 
договору оренди земельної ділянки для будівництва, обслуговування та 
експлуатації автозаправної станції з комплексом сервісно-побутових послуг на 
вул. Братиславській, 7-6 у Деснянському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  2 (Меліхова Т. І., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Банас Д. М., 
Бродський В. Я., Негрич М. М., Старовойт В. М. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.5. Повторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди 
земельних ділянок та внесення змін до них):

31.5.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22180
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Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення 
товариству з обмеженою відповідальністю 
«Сільськогосподарське підприємство «ДЕМЕТРА» 
договору оренди земельної ділянки для реконструкції 
існуючого збірно-розбірного павільйону торговельного 
призначення з благоустроєм прилеглої території на 
вул. Мурманській, 8-6 у Деснянському районі м. Києва», 
ПР-11766 від 11.10.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 13.10.2016 №08/231-4290/ПР)

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 06.06.2017 
ухвалили відкласти розгляд проекту рішення та звернутися до 
Департаменту міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) щодо здійснення перевірки та надання 
акта обстеження земельної ділянки та матеріалів фотофіксації.

Виноситься на повторний розгляд згідно з листом 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
21.07.2017 №057023-12688 щодо надання акта обстеження та 
матеріалів фотофіксацї.

Відповідь Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) до постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування не надходила.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди 
земельної ділянки від 25.11.2003 №62-6-00098 площею 0,0127 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.

УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією секретаря постійної комісії Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 
Картавого І  Л. відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення 
товариству з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське 
підприємство «ДЕМЕТРА» договору оренди земельної ділянки для 
реконструкції існуючого збірно-розбірного павільйону торговельного 
призначення з благоустроєм прилеглої території на вул. Мурманській, 8-6 у 
Деснянському районі м. Києва».

2. Звернутися до Київського міського голови Кличка В. В. з проханням 
ініціювати службову перевірку стосовно невиконання Департаментом 
міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
рішення постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,



архітектури та землекористування від 06.06.2017 стосовно проведення 
перевірки щодо стану благоустрою земельної ділянки на вул. Мурманській, 
8-6 у  Деснянському районі м. Києва.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Банас Д. М., 

Бродський В. Я., Михайленко В. О., Негрич М. М., Непоп В. І., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.5.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21836
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення 
Колективній комерційно-виробничій фірмі «КОНТО» 
договору оренди земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування магазину на 
вул. Попудренка, 20 у Дніпровському районі м. Києва», 
ПР-8106 від 08.12.2015
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 09.12.2015 №08/231-78/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
ГО «Об’єднання самоуправління народу Попудренка 22/14» від
01.02.2016 вх. №08/1546 з проханням ініціювати громадські слухання 
за адресою: вул. Попудренка, 20 у  Дніпровському районі м. Києва.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 02.02.2016 
було прийнято рішення відкласти розгляд цього питання та 
направити вищезазначений проект рішення на розгляд постійної 
комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та 
регуляторної політики.

Виносився на повторний розгляд 15.03.2016 згідно з витягом 
№08/286-72 від 26.02.2016 з протоколу №6 від 17.02.2016 засідання 
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, 
підприємництва та регуляторної політики, відповідно до якого 
проект рішення підтриманий з урахуванням пуопозииій та 
зауважень членів комісії, а саме:

вилучити з назви проекту рішення слова «для будівництва»; 
рекомендувати колективній комерційно-виробничій фірмі 
«КОНТО» змінити адресу, щоб уникнути збігу з номерами 
адрес прилеглих будинків.
Ухвалено перенести розгляд проекту рішення на чергове 

засідання постійної комісії, на яке запросити заявника.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування 05.04.2016 
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та звернутися до 
Департаменту міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо 
стану благоустрою та фактичного використання земельної ділянки.

Виноситься на повторний розгляд, оскільки станом на 
жовтень 2017 відповідь Департаменту міського благоустрою та
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збереження природного середовища виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) до 
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування не надходила.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди 
земельної ділянки від 22.03.2005 № 66-6-00250 (із змінами, внесеними 
договором від 02.11.2012 № 66-6-00614) площею 0,0619 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаров Р. Ю.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією представника Колективної комерційно-
виробничої фірми «КОНТО» Назарова Р. Ю. перенести розгляд проекту 
рішення «Про поновлення Колективній комерційно-виробничій фірмі 
«КОНТО» договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації 
та обслуговування магазину на вул. Попудренка, 20 у Дніпровському районі 
м. Києва» на чергове засідання постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Банас Д. М., 

Бродський В. Я., Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

31.5.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21277
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення 
товариству з обмеженою відповідальністю 
«ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ» договору 
оренди земельної ділянки для реконструкції та будівництва 
адміністративних приміщень з подальшими їх 
експлуатацією та обслуговуванням на вул. Березняківській, 
8-а у Дніпровському районі м. Києва», ПР-8498 від 26.01.2016 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 27.01.2016 №08/231-538/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 19.04.2016 
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та направити його на 
розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, 
підприємництва та регуляторної політики, а також звернутися до 
Департаменту міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) щодо проведення перевірки.

Виноситься на повторний розгляд згідно з.витягом від
25.05.2016 №08/286-228 з протоколу №15 від 18.05.2016 засідання 
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, 
підприємництва та регуляторної політики, відповідно до якого 
проект рішення підтриманий.

Відповідь Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) до постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
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землекористування не надходила.

Проектом рішення передбачено: поновити на 1 рік договір оренди земельної 
ділянки від 26.11.2013 №428 площею 0,0423 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.

УХВАЛИЛИ: 1, За пропозицією секретаря постійної комісії Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 
Картавого І, Л. відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення 
товариству з обмеженою відповідальністю «ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ» договору оренди земельної ділянки для реконструкції та 
будівництва адміністративних приміщень з подальшими їх експлуатацією та 
обслуговуванням на вул. Березняківській, 8-а у Дніпровському районі 
м. Києва».

2. Звернутися до Київського міського голови Кличка В, В, з проханням 
ініціювати службову перевірку стосовно невиконання Департаментом 
міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
рішення постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування від 19,04,2016 стосовно проведення 
перевірки щодо стану благоустрою та фактичного використання 
земельної ділянки на вул, Березняківській, 8-а у  Дніпровському районі 
м, Києва,

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О, В,, Балицька О, С,, 

Банас Д, М,, Бродський В, Я., Меліхова Т, І,, Негрич М, М,, 
Шарій В, В, участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято,

31.5.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22404
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення 
фізичній особі-підприємцю Савченко Діані Григорівні 
договору оренди земельної ділянки для обслуговування та 
експлуатації існуючого павільйону по продажу продуктів 
харчування та літнього майданчика на вул. Наталії Ужвій, 
4 у Подільському районі м. Києва», ПР-12489 від 04.01.2017 
(доручення Київського міського голови від 10.01.2017 
№08/231-37/ПР).

Проект рішення відхилений постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики (витяг від 06.03.2017 №08/286-93 з протоколу №3 від
22.02.2017).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 03,10.2017 під 
час голосування за підтримку чи за відхилення проекту рішення 
жодного рішення ухвалено не було.
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Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди 
земельної ділянки від 15.10.2010 № 85-6-00491 площею 0,0343 га в межах 
червоних ліній.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Старовойт В. М.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення фізичній 
особі-підприємцю Савченко Діані Григорівні договору оренди земельної 
ділянки для обслуговування та експлуатації існуючого павільйону по продажу 
продуктів харчування та літнього майданчика на вул. Наталії Ужвій, 4 у 
Подільському районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Старовойта В. М., Картавого І. Л., Зубка Ю. Г. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Старовойта В. М.

3, Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  З
(Міщенко О. Г., Турець В. В., Петровець О. Ф.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П.9 Балицька О. С , 
Банас Д. М , Бродський В. Я., Михайленко В. О Н е г р и ч  М. М. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.5.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22426
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ГРАН ПЛЮС» договору оренди земельної ділянки для 
експлуатації та обслуговування учбово-виробничої будівлі 
на просп. Леся Курбаса, 2-г у Святошинському районі 
м. Києва та внесення змін до нього», ПР-11988 від 07.11.2016 
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 07.11.2016 №08/231-4534/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 16.05.2017 
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та направити його на 
розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, 
підприємництва та регуляторної політики.

Виносився на повторний розгляд 18.07.2017 згідно з витягом від
26.06.2017 №08/286-277 з протоколу №10 від 21.06.2017 засідання 
постійної комісії Київської міської ради з питань з питань торгівлі, 
підприємництва та регуляторної політики, відповідно до якого 
проект рішення підтриманий з рекомендацією укласти договір 
земельної ділянки після сплати пайової участі на розвиток 
інфраструктури м. Києва. На засіданні комісії під час голосування 
ухвалено перенести розгляд проекту рішення на чергове засідання 
постійної комісії, на яке запросити заявника.
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На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 19,09.2017 та
03.10.2017 під час голосування за підтримку чи за відхилення 
проекту рішення жодного рішення ухвалено не було.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди 
земельної ділянки від 28.10.2010 № 75-6-00505 площею 0,5797 га 
та внести зміни до нього, а саме:
- слова та цифри «просп. 50-річчя Жовтня» замінити словами «просп. Леся 

Курбаса» у відповідних відмінках;
- слова «для реконструкції, експлуатації та обслуговування учбово- 

виробничої будівлі» замінити словами «для експлуатації та обслуговування 
учбово-виробничої будівлі».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. відхилити проект рішення «Про поновлення 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАН ПЛЮС» 
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
учбово-виробничої будівлі на просп. Леся Курбаса, 2-г у Святошинському 
районі м. Києва та внесення змін до нього».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С., 

Банас Д. М., Бродський В. Я., Негрич М. М., Римаренко С. Г., 
Росляков В. В., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.5.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21597
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» 
договору оренди земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу 
на вул. Академіка Туполєва, 19 у Святошинському районі 
м. Києва та внесення змін до нього», ПР-8235 від 15.12.2015 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 18.12.2015 №08/231-254/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 21.06.2017 
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та направити його на 
розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань 
транспорту, зв ’язку та реклами.

Виноситься на повторний розгляд згідно з:
- листом Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 23.06.2017 №057028-11052 щодо повернення
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проекту рішення з доданими матеріалами до Департаменту 
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації); 
витягом від 25.09.2017 М908/289-206 з протоколу №15 від
20.09.2017 засідання постійної комісії Київської міської ради з 
питань транспорту, зв ’язку та реклами, відповідно до якого 
ухвалили, враховуючи лист Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 29.06.2017 вх.№08/11479, повернути 
проект рішення суб ’єкту подання на доопрацювання;

- листом ПАТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» 
від 21.07.2017 вх. №08/12804 з проханням поновити строк дії 
договору на право користування земельною ділянкою на 5 років.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди 
земельної ділянки від 02.06.2010 № 75-6-00493 площею ОД 172 га в межах 
червоних ліній.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань транспорту, зв’язку та реклами, викладений в протоколі №15 
засідання цієї комісії від 20,09,2017 (витяг №08/289-206 від 25,09,2017) та 
лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23,06,2017 
№057028-11052, повернути проект рішення «Про поновлення 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА 
АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» договору оренди земельної ділянки для 
будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу на 
вул. Академіка Туполєва, 19 у Святошинському районі м. Києва та внесення 
змін до нього» разом з матеріалами кадастрової справи А-21597 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 Балицька О, С., Банас Д, М,, 

Бродський В, Я,, Негрич М, М, участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

31.5.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23296
Про поновлення представництву «ГООИООРД Б.В.» на 15 
років договору оренди земельної ділянки від 11.09.2001 
№88-6-00027 площею 0,1509 га для експлуатації та 
обслуговування адміністративного будинку на 
вул. Богдана Хмельницького, 52 у Шевченківському районі 
м. Києва
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 19.05.2017 №08/9003).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
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Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
08.06.2017 №0570291-4894 (вх. №08/10253) щодо спору між 
представництвом «ГООЙООРД Б.В.» та користувачем сусідньої 
земельної ділянки - товариством з обмеженою відповідальністю 
брокерською компанією «БІКОМ» та надання копій листів.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 21.06.2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою 
групою під головуванням О. Ф. Петровця.

Виносився на повторний розгляд засідання постійної комісії
19.09.2017 згідно з протоколом засідання цієї робочої групи від
12.09.2017 (реєстр. №?153 від 14.09.2017), відповідно до якого 
постійній комісії рекомендовано підтримати поновлення 
представництву «ГООЙООРД Б.В.» на 15 років договору оренди, а 
також рекомендувати постійній комісії звернутися до ДПІ у  
Шевченківському районі ГУ ДФС у  м. Києві, Департаменту 
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), Департаменту 
міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації). Під час голосування за 
підтримку чи за відхилення проекту рішення жодного рішення 
прийнято не було.

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
представництва «ГООЙОРД» від 23.10.2017 вх. 08/18117 щодо 
надання пояснень по справі.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Петровець О. Ф.

Під час обговорення цього питання надійшло три пропозиції: 
перша - члена постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. щодо 
відмови представництву «ГООЙООРД Б.В.» у  поновленні на 15 років 
договору оренди земельної ділянки від 11.09.2001 №88-6-00027 площею 
0,1509 га для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку 
на вул. Богдана Хмельницького, 52 у  Шевченківському районі м. Києва та 
повернення матеріалів кадастрової справи А-23296 до Департаменту 
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про 
відмову у  поновленні договору оренди земельної ділянки; 

друга - члена постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. щодо 
повернення матеріалів кадастрової справи А-23296 до Департаменту 
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про 
поновлення договору оренди земельної ділянки та направлення його на 
розгляд пленарного засідання сесії Київської міської ради; 

третя - члена постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Петровця О. Ф. щодо
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поновлення представництву «ГООЙООРД Б.В.» на 15 років договору оренди 
земельної ділянки від 11.09.2001 №88-6-00027 площею 0,1509 га для 
експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул. Богдана 
Хмельницького, 52 у Шевченківському районі м. Києва, враховуючи 
протокол засідання робочої групи від 12.09.2017 (реєстр. №153 від 
14.09.2017), та надання доручення Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) підготувати додаткову угоду щодо поновлення договору 
оренди земельної ділянки від 11.09.2001 №88-6-00027 на 15 років та 
привести умови договору у відповідність до законодавства у  порядку, 
передбаченому рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №241/2463 
«Про затвердження Порядку набуття прав на землю із земель комунальної 
власності у  місті Києві».

1. Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. щодо відмови представництву «ГООЙООРД Б.В.» у  
поновленні на 15 років договору оренди земельної ділянки від 11.09.2001 
Л988-6-00027 площею 0,1509 га для експлуатації та обслуговування 
адміністративного будинку на вул. Богдана Хмельницького, 52 у  
Шевченківському районі м. Києва та повернення матеріалів кадастрової 
справи А-23296 до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для 
підготовки проекту рішення про відмову у  поновленні договору оренди 
земельної ділянки.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  4 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І., 
Шкуро М. Ю.), «проти» -  немає, «утрималось» -  4 (Міщенко О. Г., 
Петровець О. Ф., Зубко Ю. Г., Непоп В. І.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В., 
Харченко О. В., Баленко І. М., Балицька О. С., Банас Д. М., 
Бродський В. Я., Михайленко В. О., Негрич М. М., 
Римаренко С. Г., Росляков В. В., Старовойт В. М., Шарій В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

2. Голосували: за пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. щодо повернення матеріалів кадастрової справи А-23296 
до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) для підготовки проекту
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рішення про поновлення договору оренди земельної ділянки та направлення 
його на розгляд пленарного засідання сесії Київської міської ради. 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  10 (Міщенко О. Г., Кісільов І. П., Картавий І. Л., 
Назаренко В. Е., Меліхова Т. І., Баленко І. М., Зубко Ю. Г., Старовойт В. М., 
Непоп В. І., Шкуро М. Ю.), «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В., 
Балицька О. С., Банас Д. М , Бродський В. Я., Михайленко В. О., 
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Римаренко С. Г., Росляков В. В., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки другої 
пропозиціїголова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування третю пропозицію.

УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Петровця О. Ф.у поновити представництву «ГООЙООРД Б.В.» на 15 років
договір оренди земельної ділянки від 11.09.2001 №88-6-00027 площею 0,1509 
га для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на 
вул. Богдана Хмельницького, 52 у Шевченківському районі м. Києва, 
враховуючи протокол засідання робочої групи від 12.09.2017 (реєстр. М І53 
від 14.09.2017)

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати 
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
11.09.2001 М88-6-00027 на 15 років та привести умови договору у  
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому рішенням 
Київської міської ради від 20.04.2017 М241/2463 «Про затвердження 
Порядку набуття прав на землю із земель комунальної власності у  місті 
Києві».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13 (Міщенко О. Г., Кісільов І. П., Турець В. В., 
Харченко О. В., Баленко І. М., Зубко Ю. Г., Михайленко В. О., Непоп В. І., 
Петровець О. Ф., Росляков В. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю.), 
«проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), «утрималось» -  2 
(Меліхова Т. І., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С Б а н а с  Д. М.у 
Бродський В. Я.у Негрич М. М. участі в голосуванні не брали. 

Рішення прийнято.

31.6. Розгляд кадастрових справ (приватизація):

31.6.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9647
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Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянам Бондарчук Людмилі Юхимівні, Леонтьєвій 
Юлії Дмитрівні, Леонтьєвій Марії Дмитрівні, Леонтьєву 
Дмитру Георгійовичу для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Вільшанській, 13 у Печерському районі м. Києва», 
ПР-13778 від 27.07.2017
(доручення Київського міського голови від 01.08.2017 
№08/231-1760/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
заявників від 23.10.2017 вх. №08/КО-9137 щодо виключення з 
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0835 га -  у спільну часткову власність:
- частка громадянки Бондарчук Л. Ю. - 1/6 від 0,0835 га;
- частка громадянки Леонтьєвої Ю. Д. - 5/18 від 0,0835 га;
- частка громадянки Леонтьєвої М. Д. - 5/18 від 0,0835 га;
- частка громадянина Леонтьєва Д. Г. - 5/18 від 0,0835 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію 
земельної ділянки громадянам Бондарчук Людмилі Юхимівні, Леонтьєвій 
Юлії Дмитрівні, Леонтьєвій Марії Дмитрівні, Леонтьєву Дмитру Георгійовичу 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Вільшанській, 13 у Печерському районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В, В, для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Картавого І. Л.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Картавий І. Л., Балицька О. С., Негрич М. М., Непоп В. І., 
Росляков В. В., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

\

31.6.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9702
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянці Небігер Юлії Володимирівні для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Куп'янській, 41/17 у 
Солом'янському районі м. Києва», ПР-14391 від 02.10.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської
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Земельна ділянка площею 0,0533 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

УХВАЛИЛИ: 7. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію 
земельної ділянки громадянці Небігер Юлії Володимирівні для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Куп'янській, 41/17 у Солом’янському районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого 7. 77., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Картавого 7.77.

5. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов 7. 77., Харченко О. В., 

Картавий І. 77., Балицька О. С., Негрич М. М ., Старовойт В. М , 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали,

Рішення прийнято.

31.6.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9640
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянам Скорченко Марії Вікторівні та Скорченко 
Оксані Вікторівні для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Медвинській, 15 у Солом'янському районі м. Києва», 
ПР-13960 від 31.08.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 04.09.2017 №08/231-1958/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
Скорченко О. В. та Скорченко М. В. від 03.10.2017 вх. №08/С-8832 
щодо виключення з цільового призначення земельної ділянки слова 
«будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0809 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В., Кулаковський Ю. П.

УХВАЛИЛИ: Повернути проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянам Скорченко Марії Вікторівні та Скорченко Оксані Вікторівні для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Медвинській, 15 у Солом'янському районі м. Києва» разом з 
матеріалами кадастрової справи П-9640 до Департаменту земельних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

міської ради від 03.10.2017 №08/231-2411/ПР).
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державної адміністрації) для приведення його у  відповідність до вимог 
чинного законодавства, а саме: вказати, що це спільна часткова 
власність, із зазначенням часток відповідно до майнових документів на 
житловий будинок.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -14 , «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. 77., Харченко О. В., 

Картавий І. Л., Балицька О. С., Негрич М. М ., Старовойт В. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.6.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9693
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянину Богомолу Віктору Володимировичу для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Мічуріна, 4а у 
Солом' янському районі м. Києва», ПР-13784 від 27.07.2017 
(доручення Київського міського голови від 31.07.2017 
№08/231-1727/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшли 
листи Богомола В. В. від 05.10.2017 вх. №08/Б-8870 щодо розгляду 
справи та від 26.10.2017 вх. №Б-18285 з проханням передати на 
розгляд на сесію Київської міської ради.

Земельна ділянка площею 0,0996 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної 
ділянки громадянину Богомолу Віктору Володимировичу для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Мічуріна, 4а у Солом'янському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає, 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. 77., Харченко О. В., 

Картавий І. Л., Балицька О. С., Негрич М. М., Старовойт В. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.6.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9582
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянам Кульбабі Василю Степановичу та Зубар 
Євгенії Іванівні для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Янтарній, 5 у Святошинському районі м. Києва», 
ПР-13789 від 27.07.2017
(доручення Київського міського голови від 31.07.2017
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№08/231-1735/ПР).
До постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування надійшли: 
депутатське звернення В. Пишняка від 03.10.2017 вх. N908/16782 
щодо розгляду справи на найближчому засіданні постійної 
комісії;
лист Зубар Є. І. та Кульбаби В. С. від 19.10.2017 
вх. №08/К0-9100 щодо виключення з цільового призначення 
земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,1000 га -  у спільну часткову власність:
- частка громадянина Кульбаби В. С. -  1/2 від 0,1000 га;
- частка громадянки Зубар Є. І. -  1/2 від 0,1000 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію 
земельної ділянки громадянам Кульбабі Василю Степановичу та Зубар Євгенії 
Іванівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Янтарній, 5 у Святошинському районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В, для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Картавого І. Л.

3, Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов 7. 77., Харченко О. В 

Балицька О. С., Михайленко В. О., Негрич М. М.,
Старовойт В. Ж , Шарій В. В. участі в голосуванні не брали. 

Рішення прийнято.

31.6.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9708
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки 
громадянам Федоренку Валерію Степановичу та Смірнову 
Олександру Олександровичу для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Генерала Наумова, 54а у Святошинському 
районі м. Києва», ПР-13785 від 27.07.2017
(доручення Київського міського голови від 31.07.2017 
№08/231-1734/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектАделегури та землекористування 
надійшли листи заявників Смірнова О. О. та Федоренка В. С. від
02.08.2017 вх. №08/К0-7609 щодо виключення з цільового 
призначення земельної ділянки слова «будівництво» та від
09.10.2017 вх. №08/С-89189 (е) щодо розгляду справи.
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Земельна ділянка площею 0,0591 га -  у спільну часткову власність:
- частка громадянина Федоренка В. С. -  1/2 від 0,0591 га;
- частка громадянина Смірнова О. О. -  1/2 від 0,0591 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної 
ділянки громадянам Федоренку Валерію Степановичу та Смірнову 
Олександру Олександровичу для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Генерала Наумова, 54а у 
Святошинському районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: в назві та по 
тексту проекту рішення виключити з цільового призначення земельної 
ділянки слова «будівництва і», враховуючи звернення заявників 
Смірнова О. О. та Федоренка В. С. від 02.08.2017 вх. М08/КО-7609. 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Михайленко В. О., Негрич М. М., 
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали. 

Рішення прийнято.

31.7. Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація):

31.7.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9506
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію 
земельної ділянки громадянину Білоконю Олегу Ігоровичу 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Озерній, 11-а у 
Дарницькому районі м. Києва», ПР-12280 від 12.12.2016 
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 14.12.2016 №08/231-4939/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 30.05.2017 
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та направити його на 
розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної 
політики.

Виносився на повторний розгляд 05.09.2017 згідно з: 
витягом №08/288/03-13/42 з протоколу №13 від 21.06.2017 
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
екологічної політики, відповідно до якого підтримано винесення 
проекту рішення на розгляд пленарного засідання Київської 
міської ради за умови погодження управлінням екології та 
природних ресурсів Департаменту міського благоустрою та 
збереження природного середовища та КП «Плесо»; 
листом представниці заявника -  гр. Білоконь О. В. від
08.08.2017 вх. №08/Б-7698 щодо надання акта обстеження 
зелених насаджень КО «Київзеленбуд».
На засіданні цієї постійної комісії ухвалено відкласти розгляд 

проекту рішення та звернутися до КП «Плесо» для надання
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інформації щодо земельної ділянки.
Виноситься на повторний розгляд згідно з: 
листом гр. Білоконь О. І. від 29.09.2017 вх. №08/Б-8784 щодо 
надання пояснень по використанню земельної ділянки та з 
проханням розглянути проект рішення для експлуатації та 
обслуговування будівель;
листом КП «Плесо» від 02.10.2017 №3610(221-1424) щодо 
того, що земельна ділянка не знаходиться на балансі КП  
«Плесо» та сформована з урахуванням норм законодавства; 
листом гр. Білоконя О. І. від 25.10.2017 вх. №08/Б-9202 щодо 
виключення з цільового призначення земельної ділянки слів 
«будівництва і».

Земельна ділянка площею ОД000 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної 
ділянки громадянину Білоконю Олегу Ігоровичу для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Озерній, 11-а у Дарницькому районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: 
в назві та по тексту проекту рішення виключити з цільового призначення 
земельної ділянки слова «будівництва і», враховуючи звернення 
Білоконя О. 7. від 25.10.2017 вх, М08/Б-9202.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Михайленко В. О., Негрич М. М., 
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.7.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9453
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію 
земельної ділянки громадянину Пудіму Миколі 
Миколайовичу для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Молочанській, 28 у Дарницькому районі м. Києва», 
ПР-12913 від 22.02.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 23.02.2017 №08/231-537/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 04.07.2017 
ухвалено підтримати проект рішення та відкласти винесення його на 
розгляд пленарного засідання сесії Київської міської ради до 
затвердження детального плану території або до прийняття 
Верховною Радою України закону щодо зупинення дії заборони на 
відведення земельних ділянок відповідно до частини третьої статті 
24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Виноситься на повторний розгляд згідно з листом Пудіма М. М. 
від 28.09.2017 вх. №08/П-8758 щодо виключення з цільового 
призначення земельної ділянки слова «будівництво».
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Земельна ділянка площею 0,0772 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної 
ділянки громадянину Пудіму Миколі Миколайовичу для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Молочанській, 28 у Дарницькому районі м. Києва» з рекомендаціями, а 
саме: в пункті 2 проекту рішення слово «Пудімі» замінити словом 
«Пудіму», а також в назві та по тексту проекту рішення виключити з 
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництва і», враховуючи 
звернення Пудіма М. М. від 28.09.2017 вх М08/П-8758.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Михайленко В. О., Негрич М. М., 
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.7.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9422
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію 
земельної ділянки громадянам Мельник Ользі Євгенівні, 
Єрмоленку Віктору Євгеновичу, Гришко Валентині 
Володимирівні, Єрмоленку Сергію Володимировичу для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Тепловозній, 18-а у 
Дарницькому районі м. Києва», ПР-12276 від 12.12.2016 
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 14.12.2016 №08/231-4937/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 30.05.2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою 
групою під головуванням В. Е. Назаренка.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом 
засідання цієї робочої групи від 15.09.2017 (реєстр. №163 від
27.09.2017), відповідно до якого ухвалено направити проект рішення 
на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування для прийняття 
остаточного рішення.

Земельна ділянка площею 0,1000 га -  у спільну часткову власність:
- частка громадянки Мельник О. Є. - 49/120 від 0,1000 га;
- частка громадянина Єрмоленка В. Є. - 9/40 від 0,1000 га;
- частка громадянки Гришко В. В. - 11/60 від 0,1000 га;
- частка громадянина Єрмоленка С. В. - 11/60 від 0,1000 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.,
Кулаковський Ю. П., Зайченко Т. В.
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної 
ділянки громадянам Мельник Ользі Євгенівні, Єрмоленку Віктору 
Євгеновичу, Гришко Валентині Володимирівні, Єрмоленку Сергію 
Володимировичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Тепловозній, 18-а у Дарницькому 
районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В,, 

Баленко І. М., Балицька О. С., Банас Д. М., Негрич М. М. , 
Петровець О. Ф., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування 
пропозицію щодо звернення до Департаменту містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) з проханням надати роз'яснення та шляхи вирішення питання, а 
саме: яким чином громадяни можуть оформити у власність земельні ділянки на 
яких знаходяться житлові будинки у їх власності, якщо відповідно до детального 
плану території в районі вулиць Тепловозної, Здолбунівської, Драгоманова у 
Дарницькому районі міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради 
25.12.2012 №718/9002, функціональне призначення земельних ділянок -  територія 
вулиць і доріг.

УХВАЛИЛИ: Звернутися до Департаменту містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) з проханням надати роз'яснення та шляхи вирішення 
питання, а саме: яким чином громадяни можуть оформити у власність 
земельні ділянки на яких знаходяться житлові будинки у їх власності, якщо 
відповідно до детального плану території в районі вулиць Тепловозної, 
Здолбунівської, Драгоманова у Дарницькому районі міста Києва, 
затвердженого рішенням Київської міської ради 25.12.2012 М 718/9002, 
функціональне призначення земельних ділянок -  територія вулиць і доріг. 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Баленко І. М., Балицька О. С., Банас Д. М., Негрич М. М. , 
Петровець О. Ф., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали. 

Рішення прийнято.

31.7.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9470
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію 
земельної ділянки громадянину Чернявському Віктору 
Васильовичу для експлуатації та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Богдана 
Хмельницького, 45 у Деснянському районі м. Києва», 
ПР-12308 від 12.12.2016
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(доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 14.12.2016 №08/231-4938/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 30.05.2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою 
групою під головуванням В. Е. Назаренка.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом 
засідання цієї робочої групи від 15.09.2017 (реєстр. №164 від
27.09.2017), відповідно до якого ухвалено направити проект рішення 
на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування для прийняття 
остаточного рішення.

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

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної 
ділянки громадянину Чернявському Віктору Васильовичу для експлуатації та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Богдана Хмельницького, 45 у Деснянському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Харченко О, В., 

Баленко І. Ж , Балицька О. С., Банас Д. М Н е г р и ч  Ж  Ж  , 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування 
пропозицію щодо звернення до Департаменту містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) з проханням надати роз'яснення та шляхи вирішення питання, а 
саме: яким чином громадяни можуть оформити у власність земельні ділянки на 
яких знаходяться житлові будинки у їх власності, якщо відповідно до 
Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на 
період до 2020 року, затвердженого рішення Київської міської ради від 28.03.2002 
№370/1804 функціональне призначення земельних ділянок -  територія вулиць і 
доріг.

УХВАЛИЛИ: Звернутися до Департаменту містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) з проханням надати роз'яснення та шляхи вирішення 
питання, а саме: яким чином громадяни можуть оформити у власнісщь 
земельні ділянки на яких знаходяться житлові будинки у їх власності, 
якщо відповідно до Генерального плану міста Києва та проекту 
планування його приміської зони на період до 2020 року, затвердженого 
рішення Київської міської ради від 28.03.2002 №370/1804 функціональне 
призначення земельних ділянок -  територія вулиць і доріг. 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 
Баленко І. М., Балицька О. С.9 Банас Д. М , Негрич М. М. , 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.7.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9485
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію 
земельної ділянки громадянину Колісніченку Валерію 
Володимировичу для будівництва і обслуговування жилого 
будинку,- господарських будівель і споруд на вул. Павла 
Потоцького, 84-г у Солом’янському районі м. Києва», 
ПР-13170 від 24.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 03.04.2017 №08/231-848/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 18.07.2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою 
групою під головуванням І. Л. Картавого.

Виноситься на повторний розгляд відповідно до пункту 9 
статті ЗО Регламенту Київської міської ради, затвердженого 
рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 №579/579, оскільки 
термін вивчення питання робочою групою не може перевищувати 15 
днів з моменту її утворення.

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

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію 
земельної ділянки громадянину Колісніченку Валерію Володимировичу для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Павла Потоцького, 84-г у Солом'янському районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Картавого І. Л.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.у 

Баленко І. М.у Балицька О. С., Банас Д. М.> Негрич М. М. , 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.
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31.8. Розгляд кадастрових справ (громадяни):

31.8.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-8369
Проект рішення «Про передачу громадянці Нефедьєвій 
Вікторії Сергіївні у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 81-м 
у Голосіївському районі м. Києва», ПР-14149 від 15.09.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 19.09.2017 №08/231-2167/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
заявниці Нефедьєвої В. С. від 19.10.2017 вх. №08/Н-9092 щодо 
долучення до матеріалів справи копій документів, та врахування їх 
при розгляді проекту рішення.

Земельна ділянка площею 0,0652 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці 
Нефедьєвій Вікторії Сергіївні у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Бродівській, 81-м у Голосіївському районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого /. Л.> Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Картавого І. Л.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов /. П., Харченко О. В., 

Баленко І. М., Балицька О. С., Банас Д. М., Негрич М. М., 
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.8.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-16101
Проект рішення «Про передачу громадянину Овсієнку 
Олександру Борисовичу у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Залежній, 27-6 у 
Голосіївському районі м. Києва», ПР-13231 від 07.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 12.04.2017 №08/231-992/ПР).

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

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Овсієнку Олександру Борисовичу у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Залежній, 27-6 у Голосіївському 
районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Картавого І. Л.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Баленко І. М., Балицька О. С., Банас Д. М Н е г р и ч  М. М.у 
Старовойт В. М.у Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.8.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-16094
Проект рішення «Про передачу громадянці Овсієнко 
Наталії Михайлівні у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Залежній, 27-в у 
Голосіївському районі м. Києва», ПР-13237 від 07.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 10.04.2017 №08/231-963/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0832 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці 
Овсієнко Наталії Михайлівні у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Залежній, 27-в у Голосіївському районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого І. Л.у Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Картавого І. Л.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 
Баленко І. М , Балицька О. С., Банас Д. М., Негрич М. М., 
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.8.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22469
Проект рішення «Про передачу громадянину 
Платовському Сергію Євгенійовичу у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд у 
пров. Новобродівському, 5-а у Голосіївському районі 
м. Києва», ПР-13153 від 24.03.2017
(доручення Київського міського голови від 27.03.2017 
№08/231-813/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
Платовського С. Є. від 02.06.2017 вх. №08/11-5929 щодо розгляду 
справи на найближчому засіданні постійної комісії.

Земельна ділянка площею 0,0880 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: /. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Платовському Сергію Євгенійовичу у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. Новобродівському, 5-а у 
Голосіївському районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Назаренка В. Е., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Назаренка В. Е.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Баленко І. М.у Балицька О. С , Банас Д. М.9 Негрич М. М.у 
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.8.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-13980
Проект рішення «Про передачу громадянці Сухомлин 
Людмилі Олександрівні у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 81-к у
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Голосіївському районі м. Києва», ПР-13229 від 07.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 13.04.2017 №08/231-999/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
Сухомлин Л. О. від 14.06.2017 вх. №08/С-6246 з проханням 
запросити на засідання постійної комісії.

Земельна ділянка площею 0,0997 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

Голосували; за підтримку проекту рішення «Про передачу громадянці 
Сухомлин Людмилі Олександрівні у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Бродівській, 81-к у Голосіївському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  11, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І, /7., Харченко О. В., 
Баленко І, М,у Балицька О, С,у Банас Д. М,у Негрич М, М,у 
Старовойт В, М,у Шарій В, В. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято,

31.8.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23871
Проект рішення «Про передачу громадянці Кириленко 
Ружані Володимирівні у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. 3-му Садовому, 22 
у Деснянському районі м. Києва», ПР-14483 від 12.10.2017 
(доручення Київського міського голови від 17.10.2017 
№08/231-2573/ПР).

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

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дюжев С. А.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці 
Кириленко Ружані Володимирівні у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд у пров. 3-му Садовому, 22 у Деснянському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І, П., Харченко О, В,, 

Картавий І, Л,у Баленко І, М,у Балицька О, С.у Банас Д, М., 
Негрич М, М,у Старовойт В, М,у Шарій В, В, участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.
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31.8.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23824
Проект рішення «Про передачу громадянці Качуріній Лілії 
Євгенівні у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. 7-му Садовому, 29 
у Деснянському районі м. Києва», ПР-14508 від 17.10.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 23.10.2017 №08/231-2605/ПР).

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

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці 
Качуріній Лілії Євгенівні у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд у пров. 7-му Садовому, 29 у Деснянському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І, /7., Харченко О, В., 

Картавий І, Л,, Баленко І, М,, Балицька О. С,, Банас Д. М,, 
Негрич М, М,, Старовойт В, М., Шарій В. В. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято,

31.8.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23880
Проект рішення «Про передачу громадянці Бережній Ользі 
Володимирівні у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. 4-му Садовому, 
10-6 у Деснянському районі м. Києва»,
ПР-14543 від 17.10.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 23.10.2017 №08/231-2623/ПР).

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

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Повернути проект рішення «Про передачу громадянці Бережній 
Ользі Володимирівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у 
пров. 4-му Садовому, 10-6 у Деснянському районі м. Києва» разом з 
матеріалами кадастрової справи А-23880 до Департаменту земельних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) на доопрацювання для уточнення адреси 
земельної ділянки, оскільки у  витязі з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку вказано іншу адресу земельної ділянки: пров, 4-ий 
Садовий, 12-а,
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ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І . /7., Харченко О. В 

Картавий І. Л., Баленко І. М., Балицька О. С., Банас Д. М., 
Негрич М. М., Старовойт В. М., Шарій В. 2?. участі в голосуванні 
не брали,

Рішення прийнято.

31.8.9. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23104
Проект рішення «Про передачу громадянину Балаяну 
Карену Аміковичу у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. 6-му Садовому, 6 
у Деснянському районі м. Києва», ПР-14540 від 17.10.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 23.10.2017 №08/231-2622/ПР).

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

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину 
Балаяну Карену Аміковичу у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд у пров. 6-му Садовому, 6 у Деснянському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. 77., Харченко О. В., 

Картавий 7. Л., Баленко 7. М., Балицька О. С., Банас Д. М., 
Негрич М. М., Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

31.8.10. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23822
Проект рішення «Про передачу громадянці Грицай Наталії 
Миколаївні у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. 6-му Садовому, 4 
у Деснянському районі м. Києва», ПР-14544 від 17.10.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 23.10.2017 №08/231-2621/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0922 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Грицай 
Наталії Миколаївні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і

142



обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. 6-му 
Садовому, 4 у Деснянському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Картавий І. Л., Балицька О. С., Банас Д. М., Негрич М. М., 
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали. 

Рішення прийнято.

31.8.11. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23813
Проект рішення «Про передачу громадянці Костенко 
Ірині Михайлівні у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. 6-му Садовому, 
ЗО у Деснянському районі м. Києва»,
ПР-14545 від 17.10.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 23.10.2017 №08/231-2620/ПР).

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

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Костенко 
Ірині Михайлівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. 6-му 
Садовому, 30 у Деснянському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  1
(Назаренко В. Е.).

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

Рішення прийнято.

31.8.12. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23807
Проект рішення «Про передачу громадянці Дзех Ользі 
Олександрівні у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. 7-му Садовому, 
26-а у Деснянському районі м. Києва»,
ПР-14546 від 17.10.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 23.10.2017 №08/231-2618/ПР).

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

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Дзех 
Ользі Олександрівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров. 7-му 
Садовому, 26-а у Деснянському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Картавий І. Л., Балицька О. С., Банас Д. М., Назаренко В. Е.у 
Негрич М. М., Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

31.8.13. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21198
Проект рішення «Про передачу громадянці Саноян 
Любові Іванівні у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Миколи 
Юнкерова, 19-д в Оболонському районі м. Києва»,
ПР-13224 від 07.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 10.04.2017 №08/231-964/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0198 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Саноян 
Любові Іванівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Миколи Юнкерова, 19-д в Оболонському районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15 , «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.у 

Балицька О. С.у Негрич М. М.у Старовойт В. М., Шарій В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.8.14. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23000
Проект рішення «Про передачу громадянці Месячній 
Наталії Михайлівні у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Курортній, 13-в в 
Оболонському районі м. Києва», ПР-14336 від 28.09.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.10.2017 №08/231 -2358/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0887 га -  у приватну власність.
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ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Вагін А., Кулаковський Ю. П.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці 
Месячній Наталії Михайлівні у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Курортній, 13-в в Оболонському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Кісільов І. 77., Харченко О. В., 

Балицька О, С,, Негрич М, М., Старовойт В. М,, Шарій В. В, 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.9. Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни):

31.9.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21944
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
громадянці Комісаренко Г алині Павлівні, члену 
садівничого товариства «ім. Лисенка», у приватну 
власність земельної ділянки для ведення колективного 
садівництва на вул. Садовій, 50-а, діл. 2-а у Дарницькому 
районі м. Києва», ПР-12282 від 12.12.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 13.12.2016 №08/231-4918/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 04,07,2017 
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та направити його на 
розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної 
політики.

Виноситься на повторний розгляду оскільки на засіданні 
постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної 
політики 01.11.2017 проект рішення підтримано.

Земельна ділянка площею 0,0484 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань екологічної політики, викладений в протоколі №20 засідання цієї 
комісії від 01,11,2017, підтримати проект рішення «Про передачу 
громадянці Комісаренко Галині Павлівні, члену садівничого товариства 
«ім. Лисенка», у приватну власність земельної ділянки для ведення 
колективного садівництва на вул. Садовій, 50-а, діл. 2-а у Дарницькому районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І, П,, Харченко О, В,, 

Балицька О, С,, Негрич М, М., Старовойт В, М,, Шарій В, В, 
участі в голосуванні не брали,
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Рішення прийнято.

31.9.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21324
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
громадянці Одарич Наталії Олександрівні у приватну 
власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Залежній, 12в у Голосіївському районі 
м. Києва», ПР-13631 від 14.06.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 14.06.2017 №08/231-1488/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 21.06.2017 під 
час голосування за підтримку чи за відхилення проекту рішення 
жодного рішення ухвалено не було.

Земельна ділянка площею 0,0498 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Одарич 
Наталії Олександрівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Залежній, 12в у Голосіївському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 
Балицька О. С., Негрич М. М.9 Старовойт В. М , Шарій В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.9.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22534
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
громадянину Лапунову Віталію Володимировичу у приватну 
власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд у пров. Залужному, 21-м у Голосіївському районі 
м. Києва», ПР-12142 від 24.11.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 28.11.2016 №08/231-4753/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 07.02.2017 
ухвалили відкласти розгляд проекту рішення та направити його на 
розгляд робочої групи з опрацювання питань соціального захисту киян - 
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей 
киян, які загинули під час проведення антитерористичної операції на 
сході України, створеної відповідно до розпорядження Київського 
міського голови від 11.11.2014 (зі змінами згідно з розпорядженням
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Київського міського голови від 22.04.2015 №220) під головуванням 
В. В. Бондаренка.

Відповідно до листа керівника апарату Київської міської державної 
адміністрації від 27.04.2017 вх. №009-984 проект рішення передано для 
розгляду на нарадах з проблемних питань виділення земельних ділянок та 
житлового забезпечення учасників антитерористичної операції на сході 
України під головуванням Спасибка О. В. Проект рішення повернуто до 
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування для опрацювання в установленому 
порядку у  зв'язку з тим, що робоча група, створена відповідно до 
розпорядження Київського міського голови від 11.11.2014 (зі змінами 
згідно з розпорядженням Київського міського голови від 22.04.2015 
№220), під головуванням В. В. Бондаренка засідань не проводить (лист 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 12.10.2017 вх. №08/17522).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
Лапунова В. В. від 27.06.2017 вх. №08/Л-6675 щодо розгляду справи.

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

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В., Дюжев С. А., Назаренко В. Е., 
Кулаковський Ю. П.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Лапунову Віталію Володимировичу у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. Залужному, 21-м у Голосіївському 
районі м. Києва».

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами 
кадастрової справи А-22534 на розгляд постійної комісії Київської міської 
ради з питань екологічної політики.

3, Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з 
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
екологічної політики.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Кісільов І. П., 

Харченко О. В., Балицька О. С., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Петровець О. Ф., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.9.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22138
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
громадянину Бовсуновському Віталію Миколайовичу у 
приватну власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Любомирській, 25-д у Голосіївському районі 
м. Києва», ПР-12009 від 09.11.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської
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міської ради від 09.11.2016 №08/231-4559/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування 16.11.2016 
ухвалили відкласти розгляд проекту рішення та направити його на 
розгляд робочої групи з опрацювання питань соціального захисту киян - 
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей 
киян, які загинули під час проведення антитерористичної операції на 
сході України, створеної відповідно до розпорядження Київського 
міського голови від 11.11.2014 (зі змінами згідно з розпорядженням 
Київського міського голови від 22.04.2015 №220) під головуванням 
В. В. Бондаренка.

Відповідно до листа керівника апарату Київської міської державної 
адміністрації від 27.04.2017 вх. №009-1022 проект рішення передано для 
розгляду на нарадах з проблемних питань виділення земельних ділянок та 
житлового забезпечення учасників антитерористичної операції на сході 
України під головуванням Спасибка О. В. Проект рішення повернуто до 
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування для опрацювання в 
установленому порядку у  зв ’язку з тим, що робоча група, створена 
відповідно до розпорядження Київського міського голови від 11.11.2014 
(зі змінами згідно з розпорядженням Київського міського голови від 
22.04.2015 №220), під головуванням В. В. Бондаренка засідань не 
проводить (лист виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 12.10.2017 вх. №08/17522).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшли листи 
Бовсуновського В. М. від 23.01.2017 вх. №08/Б-7197 та від 27.06.2017 
вх. №08/Б-6676 щодо долучення до матеріалів справи копій 
документів та врахування їх при розгляді проекту рішення.

Земельна ділянка площею 0,0744 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Назаренко В. Е., Бовсуновська Г. Ф.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Бовсуновському Віталію Миколайовичу у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Любомирській, 25-д у Голосіївському 

КД районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 

міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Назаренка В. Е., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Назаренка В. Е.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С.у Бродський В. Я.9 Негрич М. М., Петровець О. Ф., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.
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31.9.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-5397
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
громадянину Кустову Сергію Володимировичу, члену 
садівничого товариства «Дніпро-1» Дарницького району 
м. Києва, земельної ділянки для ведення колективного 
садівництва на вул. Садовій, 50, діл. 1 у Дарницькому районі 
м. Києва», ПР-13005 від 03.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 09.03.2017 №08/231-725/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 05,09.2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою групою 
під головуванням І. Л. Картавого.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом засідання 
цієї робочої групи від 28.09.2017 (реєстр. №184 від 05.10.2017), 
відповідно до якого постійній комісії рекомендовано підтримати 
проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,0699 га -  в приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 28.09.2017 
(реєстр. №184 від 05.10.2017), підтримати проект рішення «Про передачу 
громадянину Кустову Сергію Володимировичу, члену садівничого товариства 
«Дніпро-1» Дарницького району м. Києва, земельної ділянки для ведення 
колективного садівництва на вул. Садовій, 50, діл. 1 у Дарницькому районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Петровець О. Ф., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.9.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-14225
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
громадянину Калацькому Олександру Васильовичу у 
приватну власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Лісній, 68-6 у Дарницькому районі м. Києва», 
ПР-12749 від 01.02.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.02.2017 №08/231-331/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
громадянина Калацького О. В. від 10.07.2017 вх. №08/К-7016 щодо 
надання пояснень по проекту рішення та виключення з цільового 
призначення земельної ділянки слова «будівництво».
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На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 18.07.2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою групою 
під головуванням І. Л. Картавого.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом засідання 
цієї робочої групи від 28.09.2017 (реєстр. №176 від 05.10.2017), 
відповідно до якого постійній комісії рекомендовано підтримати 
проект рішення та відкласти винесення його на розгляд пленарного 
засідання сесії Київської міської ради до затвердження детального 
плану території.

Земельна ділянка площею 0,0600 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи протокол засідання робочої групи від 28.09.2017 
(реєстр. №176 від 05.10.2017), підтримати проект рішення «Про передачу 
громадянину Калацькому Олександру Васильовичу у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Лісній, 68-6 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» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І, П., Харченко О. В., 

Балицька О: С., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Петровець О. Ф., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування 
пропозицію щодо повернення до обговорення питання 31.9.6 порядку денного: 
повторний розгляд проекту рішення «Про передачу громадянину Калацькому 
Олександру Васильовичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Лісній, 
68-6 у Дарницькому районі м. Києва».

УХВАЛИЛИ: Повернутися до обговорення питання 31.9.6 порядку денного: 
повторний розгляд проекту рішення «Про передачу громадянину 
Калацькому Олександру Васильовичу у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Лісній, 68-6 у Дарницькому районі м. Києва». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 
Балицька О. С., Бродський В. Я.у Негрич М. М., Шарій В. В., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Гордієнко К.

Голосували: за відхилення проекту рішення «Про передачу громадянину 
Калацькому Олександру Васильовичу у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Лісній, 68-6 у Дарницькому районі м. Києва», оскільки на 
зазначену земельну ділянку немає затвердженого детального плану або 
плану зонування цієї території відповідно до статті 24 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  11, «проти» -  немає, «утрималось» -  З
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П.у Харченко О. В., 
Балицька О. С., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г.у Негрич М. М.9 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

31.9.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22838
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
громадянину Кузьменку Валерію Павловичу у приватну 
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул.Лісній, 25а в Оболонському районі м. Києва», 
ПР-12225 від 09.12.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 12.12.2016 №08/231-4875/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 21.01.2017 
ухвалили відкласти розгляд проекту рішення та направити його на 
розгляд робочої групи з опрацювання питань соціального захисту 
киян - учасників антитерористичної операції членів їх сімей та членів 
сімей киян, які загинули під час проведення антитерористичної 
операції, на сході України, створеної відповідно до розпорядження 
Київського міського голови від 11.11.2014 (зі змінами згідно з 
розпорядженням Київського міського голови від 22.04.2015 №220) під 
головуванням В. В. Бондаренка.

Відповідно до листа керівника апарату Київської міської 
державної адміністрації від 27.04.2017 вх. №009-1004 проект рішення 
передано для розгляду на нарадах з проблемних питань виділення 
земельних ділянок та житлового забезпечення учасників 
антитерористичної операції на сході України під головуванням 
Спасибка О. В. Проект рішення повернуто до постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування для опрацювання в установленому порядку у
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зв ’язку з тим, що робоча група, створена відповідно до розпорядження 
Київського міського голови від 11.11.2014 (зі змінами згідно з 
розпорядженням Київського міського голови від 22.04.2015 №220), під 
головуванням В. В. Бондаренка засідань не проводить (лист 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 12.10.2017 вх. №08/17522).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшли листи 
Кузьменка В. П. від 23.02.2017 вх. №08/К-2105 та від 24.07.2017 
вх. №08/К-7372 щодо повторного розгляду справи та з проханням 
запросити на засідання постійної комісії.

Земельна ділянка площею 0,0433 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину 
Кузьменку Валерію Павловичу у приватну власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на вул.Лісній, 25а в Оболонському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов 1. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Бродський В. Я Негрич М. М., Петровець О. Ф., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.9.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21825
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
громадянці Демяненко Катерині Анатоліївні у приватну 
власність земельної ділянки для індивідуального 
гаражного будівництва на вул. Квітки Цісик, 29-6 в 
Оболонському районі м. Києва», ПР-12223 від 09.12.2016 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 12.12.2016 №08/231-4874/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 11.04.2017-
13.04.2017 ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та 
направити його на розгляд постійної комісії Київської міської ради з 
питань транспорту, зв 'язку та реклами.

Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом 
№08/289-223 від 05.10.2017 з протоколу № 16 від 27.09.2017 
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
транспорту, зв 'язку та реклами, відповідно до якого проект рішення 
підтриманий.

Земельна ділянка площею 0,0100 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
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УХВАЛИЛИ: Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань транспорту, зв’язку та реклами, викладений в протоколі №16 
засідання цієї комісії від 27.09.2017 (витяг №08/289-223 від 05.10.201?), 
підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Демяненко Катерині 
Анатоліївні у приватну власність земельної ділянки для індивідуального 
гаражного будівництва на вул. Квітки Цісик, 29-6 в Оболонському районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Негрич М. М , 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.9.9. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23390
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
громадянину Єклемі Андрію Анатолійовичу у приватну 
власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд у пров. Ізяславському, 49 у Солом’янському районі 
м. Києва», ПР-13670 від 29.06.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 29.06.2017 №08/231-1568/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 04.07.2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою групою 
під головуванням В. Е. Назаренка.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом засідання 
цієї робочої групи від 29.09.2017 (реєстр. №178 від 05.10.2017), 
відповідно до якого постійній комісії рекомендовано підтримати 
проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,0700 га -  у приватну власність.

Ш ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 29.09.2017 
(реєстр. №178 від 05.10.2017), підтримати проект рішення «Про передачу 
громадянину Єклемі Андрію Анатолійовичу у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд у пров. Ізяславському, 49 у Солом'янському районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Негрич М. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.
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31.9.10. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23388
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
громадянину Новікову Олександру Миколайовичу у 
приватну власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд у пров. Ізяславському, 46 у Солом'янському районі 
м. Києва», ПР-13671 від 29.06.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 29.06.2017 №08/231-1567/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 04,07.2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою 
групою під головуванням В. Е. Назаренка.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом засідання 
цієї робочої групи від 29.09.2017 (реєстр. N9177 від 05.10.2017), 
відповідно до якого постійній комісії рекомендовано підтримати 
проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,0800 га -  у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Новікову Олександру Миколайовичу у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. Ізяславському, 46 у Солом’янському 
районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Назаренка В. Е., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Назаренка В. Е.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В 

Балицька О. С., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Меліхова Т. І., 
Негрич М. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.9.11. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22584
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу 
земельної ділянки громадянину Рибачуку Олегу 
Борисовичу для експлуатації та обслуговування 
індивідуального гаража на вул. Костьольній, 15 у 
Шевченківському районі м. Києва», ПР-11847 від 20.10.2016 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської
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міської ради від 21.10.2016 №08/231-4362/ПР).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування 07.02.2017 
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та направити його на 
розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань 
транспорту, зв ’язку та реклами, а також звернутися до 
Департаменту міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) для проведення перевірки та до 
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації щодо 
можливості передачі земельної ділянки.

Виноситься на повторний розгляд згідно з:
- витягом від 07.08.2017 №08/289-193 з протоколу №14 від

12.07.2017 засідання постійної комісії Київської міської ради з 
питань транспорту, з в ’язку та реклами, відповідно до якого 
проект рішення відхилений у  зв ’язку з розташуванням гаража на 
зазначеній земельній ділянці без відповідних дозвільних 
документів;

- листом Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 31.03.2017 
№064-3247 щодо проведення перевірки;
станом на жовтень 2017 відповідь Шевченківської районної в 
місті Києві державної адміністрації до постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування не надходила.

Земельна ділянка площею 0,0032 га -  в оренду на 15 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань транспорту, зв’язку та реклами, викладений в протоколі №14 
засідання цієї комісії від 12.07.2017 (витяг №08/289-193 від 07.08.2017), 
відхилити проект рішення «Про передачу земельної ділянки громадянину 
Рибачуку Олегу Борисовичу для експлуатації та обслуговування 
індивідуального гаража на вул. Костьольній, 15 у Шевченківському районі м. 
Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Негрич М. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.10. Розгляд кадастрових справ (затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок):

31.10.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7676
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Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки Київському 
державному інституту декоративно-прикладного мистецтва 
і дизайну імені Михайла Бойчука для експлуатації та 
обслуговування будівель та споруд інституту на 
вул. М. Бойчука, 32 у Печерському районі м. Києва», 
ПР-13567 від 02.06.2017
(доручення Київського міського голови від 06.06.2017 
№08/231-1408/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань освіти, науки, сім X, молоді та спорту.

Проектом рішення передбачено: затвердити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 1,1409 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Київському державному 
інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла 
Бойчука для експлуатації та обслуговування будівель та споруд інституту на 
вул. М. Бойчука, 32 у Печерському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Балицька О: С., Банас Д. М., 

Бродський В. Я., Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

31.10.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7864
Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки державному 
підприємству «АНТОНОВ» для експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд ДНЗ № 229 на 
вул. Академіка Туполєва, 3 у Святошинському районі 
м. Києва», ПР-13732 від 19.07.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 24.07.2017 №08/231-1663/ПР).

Проект рішення відхилений постійною комісією Київської 
міської ради з питань освіти, науки, сім X, молоді та спорту (витяг 
від 21.09.2017 №08/285-196 з протоколу №16 від 13.09.2017).

Проектом рішення передбачено: затвердити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 0,9142 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту, викладений в протоколі 
М І6 засідання цієї комісії від 13.09.2017 (витяг М08/285-196 від 21.09.2017) 
та підтримати проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою
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щодо відведення земельної ділянки державному підприємству «АНТОНОВ» 
для експлуатації та обслуговування будівель і споруд ДНЗ № 229 на 
вул. Академіка Туполєва, 3 у Святошинському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Банас Д. М ,  

Бродський В. Я., Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

31.10.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7862
Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки державному 
підприємству «АНТОНОВ» для експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд гуртожитку №3 на 
вул. Депутатській, 7 у Святошинському районі м. Києва», 
ПР-13719 від 19.07.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 24.07.2017 №08/231-1664/ПР).

Проектом рішення передбачено: затвердити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 0,3240 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки державному підприємству 
«АНТОНОВ» для експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
гуртожитку №3 на вул. Депутатській, 7 у Святошинському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Банас Д. М., 

Бродський В. Я., Негрич М. М., Шарій В. В. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

31.11. Розгляд (повторний розгляд) кадастрових справ (внесення змін до 
рішень Київської міської ради):

31.11.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1400
Проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської 
міської ради від 30.01.2003 № 252/412 «Про затвердження 
переліку земельних ділянок, призначених для продажу на 
земельних торгах (аукціонах) суб’єктам підприємницької 
діяльності під забудову», ПР-12848 від 20.02.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 22.02.2017 №08/231-490/ПР).
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Проектом рішення передбачено: внести зміни в додаток до рішення 
Київської міської ради від 30.01.2003 № 252/412 «Про затвердження переліку 
земельних ділянок, призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах) 
суб’єктам підприємницької діяльності під забудову» (із змінами і 
доповненнями) а саме, у пункті 104 в графі 5 «Цільове призначення земельної 
ділянки» слова «для будівництва та експлуатації житлового будинку» 
замінити словами «для влаштування, експлуатації та обслуговування відкритої 
автостоянки».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

Голосували: за підтримку проекту рішення «Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 30.01.2003 № 252/412 «Про затвердження переліку 
земельних ділянок, призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах) 
суб'єктам підприємницької діяльності під забудову».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  11, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С., 
Банас Д. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Михайленко В. О., 
Негрич М. М , Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

31.11.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1430
Повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради від 30.01.2003 
№ 252/412 «Про затвердження переліку земельних ділянок, 
призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах) 
суб'єктам підприємницької діяльності під забудову», 
ПР-13834 від 02.08.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 23.08.2017 №08/231-1801/ПР).

На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 05.09.2017 та
03.10.2017 під час голосування за підтримку чи за відхилення 
проекту рішення жодного рішення ухвалено не було.

Проектом рішення передбачено: внести зміни в додаток до рішення 
Київської міської ради від 30.01.2003 № 252/412 «Про затвердження переліку 
земельних ділянок, призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах) 
суб'єктам підприємницької діяльності під забудову» (із змінами і 
доповненнями) а саме, у пункті 7 у графі 4 «Орієнтовна площа земельної 
ділянки, га» цифри «0,2» замінити цифрами «0,38» та в графі 5 «Цільове 
призначення земельної ділянки» слова «адмінбудинок» замінити словами «для 
будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу з об'єктами 
соціально-побутового призначення».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 30.01.2003 № 252/412 «Про затвердження переліку 
земельних ділянок, призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах) 
суб’єктам підприємницької діяльності під забудову».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Банас Д. М ,  
Бродський В. Я., Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.11.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1429
Повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради від 04.04.2017 №55/2277 
«Про продаж земельної ділянки підприємству 
громадського харчування у формі товариства з обмеженою 
відповідальністю «ЗЕЛЕНИИ ГАЙ» для експлуатації та 
обслуговування кафе на вул. Лаврській, 13 (колишня 
вул. Січневого Повстання, 27) у Печерському районі 
м. Києва», ПР-13665 від 29.06.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 29.06.2017 №08/231-1560/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 03.10.2017 під 
час голосування за підтримку чи за відхилення проекту рішення 
жодного рішення ухвалено не було.

Проектом рішення передбачено: внести зміни до рішення Київської міської 
ради від 04.04.2017 №55/2277, а саме:

- пункт 2 викласти в такій редакції:
«Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі 1 547 466,00 грн. (один 
мільйон п’ятсот сорок сім тисяч чотириста шістдесят шість гривень 00 
копійок) на підставі експертної грошової оцінки (висновок про вартість 
земельної ділянки від 14.06.2017)»;

- у пункті 3 цифри та слова «1 502 517,00 грн (один мільйон п’ятсот дві 
тисячі п’ятсот сімнадцять гривень 00 копійок)» замінити на цифри та 
слова «1 547 466,00 грн. (один мільйон п’ятсот сорок сім тисяч 
чотириста шістдесят шість гривень 00 копійок)».

та внести зміни в додаток до вищезазначеного рішення, а саме:
- у рядках четвертому та п’ятому абзацу першого пункту 5 цифри та слова 

«1 228 799,47 грн. (один мільйон двісті двадцять вісім тисяч сімсот 
дев’яносто дев’ять гривень 47 копійок)» замінити на цифри та слова 
«1 273 748,47 грн (один мільйон двісті сімдесят три тисячі сімсот сорок 
вісім гривень, 47 копійок)»;

- у рядках 3 та 4 абзацу другого пункту 5 цифри та слова «614 399,74 грн 
(шістсот чотирнадцять тисяч триста дев’яносто дев’ять гривень 74
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копійки)» замінити на цифри та слова «636 874,24 грн (шістсот тридцять 
шість тисяч вісімсот сімдесят чотири гривні 24 копійки)»;

- у рядках 5 та 6 абзацу другого пункту 5 цифри та слова «614 399,73 грн 
(шістсот чотирнадцять тисяч триста дев’яносто дев’ять гривень 73 
копійки)» замінити на цифри та слова «636 874,23 грн. (шістсот 
тридцять шість тисяч вісімсот сімдесят чотири гривні 23 копійки)».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 04.04.2017 №55/2277 «Про продаж земельної 
ділянки підприємству громадського харчування у формі товариства з 
обмеженою відповідальністю «ЗЕЛЕНИИ ГАЙ» для експлуатації та 
обслуговування кафе на вул. Лаврській, 13 (колишня вул. Січневого 
Повстання, 27) у Печерському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), 
«утрималось» -  1 (Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С, Банас Д. М., 
Бродський В. Я.> Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

31.11.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22654
Повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін у 
рішення Київської міської ради від 28.05.2009 
№ 591-2/1647 «Про приватизацію земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель і споруд у Солом'янському районі 
м. Києва», ПР-12461 від 29.12.2016
(доручення Київського міського голови від 10.01.2017 
№08/231-27/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 03.10.2017 під 
час голосування за підтримку чи за відхилення проекту рішення 
жодного рішення ухвалено не було.

Проектом рішення передбачено: внести зміни у рішення Київської міської 
ради від 28.05.2009 № 591-2/1647, а саме:

- слова «Клочко Андрій Володимирович» замінити словами «Герасимова 
Алла Юріївна».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін у рішення 
Київської міської ради від 28.05.2009 № 591-2/1647 «Про приватизацію 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель і споруд у Солом'янському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).
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Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Банас Д. М., 
Бродський В. Я., Негрич М. М. участі в голосуванні не брали. 

Рішення прийнято.

31.12. Розгляд кадастрових справ (поділ, внесення змін до договорів оренди 
земельних ділянок та передача земельних ділянок):

31.12.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-24264
Проект рішення «Про внесення змін до договорів оренди 
земельних ділянок, укладених між Київською міською 
радою та публічним акціонерним товариством «Державний 
експортно-імпортний банк України»,
ПР-14513 від 17.10.2017
(доручення Київського міського голови від 17.10.2017 
№08/231-2575/ПР).

Проектом рішення передбачено: внести зміни до договорів оренди 
земельних ділянок від 02.04.2016 №999 та від 02.04.2016 №1001, а саме:

- замінити сторону по договору «публічне акціонерне товариство 
«Державний експортно-імпортний банк України» на сторону 
«ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЛАЙ 
ДЕВЕ Л ОПМЕНТ».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до договорів 
оренди земельних ділянок, укладених між Київською міською радою та 
публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк 
України».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Банас Д. М., 
Бродський В. Я., Негрич М. М. участі в голосуванні не брали. 

Рішення прийнято.

31.12.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22881
Проект рішення «Про поділ земельної ділянки, що 
перебуває в оренді ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУБІН» на вул. Межигірській, 
46/24 у Подільському районі м. Києва, внесення змін до 
договору оренди земельної ділянки та передачу в оренду 
земельної ділянки громадянину Шіпку Віктору 
Миколайовичу для експлуатації та обслуговування 
овочевого магазину на вул. Межигірській, 46/24 у
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Подільському районі м. Києва», ПР-13721 від 19.07.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 24.07.2017 №08/231-1661/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики.

Проектом рішення передбачено: погодити поділ земельної ділянки площею 
0,0948 га на дві земельні ділянки:

- площею 0,0569 га;
- площею 0,0379 га;

та внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 12.07.2000 
№ 85-6-000004 (зі змінами, внесеними угодою про внесення змін до договору 
оренди земельної ділянки від 26.11.2003 № 85-6-00077), залишивши в оренді 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУБІН» до 
12.06.2024 земельну ділянку площею 0,0569 га,
а також передати в оренду на 10 років громадянину Шіпку Віктору 
Миколайовичу земельну ділянку площею 0,0379 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поділ земельної ділянки, що 
перебуває в оренді ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«РУБІН» на вул. Межигірській, 46/24 у Подільському районі м. Києва, 
внесення змін до договору оренди земельної ділянки та передачу в оренду 
земельної ділянки громадянину Шіпку Віктору Миколайовичу для 
експлуатації та обслуговування овочевого магазину на вул. Межигірській, 
46/24 у Подільському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Банас Д. М., 

Бродський В. Я Н е г р и ч  М. М., Римаренко С. Г., Старовойт В. М ,  
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

У зв’язку з тим, що на засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування присутні лише 13 
депутатів, а саме: Міщенко О. Г., Турець В. В., Картавий І. Л., Баленко І. М., 
Банас Д. М., Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Назаренко В. Е., Непоп В. І., 
Петровець О. Ф., Римаренко С. Г., Росляков В. В., Старовойт В. М., голова 
постійної комісії постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування пропозицію щодо звернення до заступника міського голови -  
секретаря Київської міської ради Прокопіва В. В. з проханням розглянути питання 
стосовно виключення зі складу постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування депутатів, відсутніх на 
засіданні постійної комісії.



Голосували: за звернення до заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради Прокопіва В. В. з проханням розглянути питання стосовно 
виключення зі складу постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування депутатів, відсутніх 
на засіданні постійної комісії\

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  7 (Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Меліхова Т. І., 
Банас Д. М., Назаренко В. Е., Непоп В. І., Римаренко С. Г.), «проти» -  немає, 
«утрималось» -  2 (Росляков В. В., Старовойт В. М.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Турець В. В., 
Харченко О. В., Баленко І. М.9 Балицька О. С., Бродський В. Я., 
Зубко Ю. Г.у Михайленко В. О., Негрич М. М , Петровець О. Ф., 
Шарій В. В., Шкуро М. Ю . участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

32. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються
32.1. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни):

32.1Л. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29631
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Белічко Івану Олеговичу на 
вул. Риболовецькій (мкрн. Чапаєвка) для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд», ПР-13381 від 03.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 10.05.2017 №08/231-1165/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Белічко Івану Олеговичу на вул. Риболовецькій (мкрн. Чапаєвка) для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Банас Д. М.у Негрич М. М., Шарій В. В., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.
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32.1.2. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29535
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Гудименку Володимиру Володимировичу на 
вул. Бродівській, 130-а у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13326 від 25.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 26.04.2017 №08/231-1076/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
Гудименка В. В. від 10.10.2017 вх. №08/Г-8940 з проханням не 
розглядати справу, оскільки справу-клопотання К-27423 на ім ’я 
Гудименка В. В. за адресою: вул. Бродівська 130-а в Голосіївському 
районі міста Києва була вже розглянута та отримала позитивний 
висновок на пленарному засіданні Київської міської ради (рішення від
20.06.2017 №524/2726).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Гудименку Володимиру Володимировичу на вул. Бродівській, 130-а у 
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд», оскільки рішенням Київської 
міської ради від 20.06.2017 №524/2726 громадянину Гудименку В. В. вже 
надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення цієї 
самої земельної ділянки.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П.у Харченко О. В., 

Балицька О. С.у Банас Д. М.у Негрич М. М.у Шарій В. В.у 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.1.3. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28061
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Кудикіній Надії Василівні на вул. Конча- 
Озерній, 3-в у Голосіївському районі м. Києва для 
індивідуального дачного будівництва»,
ПР-13273 від 18.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 25.04.2017 №08/231-1038/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Кудикіній Надії Василівні на вул. Конча-Озерній, 3-в у 
Голосіївському районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І, П., Харченко О. В 

Балицька О. С., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

32.1.4. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-27683
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Западні Наталії Вікторівні на вул. Конча- 
Озерній, 7-А у Голосіївському районі м. Києва для 
індивідуального дачного будівництва»,
ПР-13358 від 25.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 10.05.2017 №08/231-1141/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дюжев С. А.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Западні Наталії Вікторівні на вул. Конча-Озерній, 7-А у 
Голосіївському районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва».

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами 
справи-клопотання К-27683 на розгляд постійної комісії Київської міської 
ради з питань екологічної політики.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з 
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
екологічної політики.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Кісільов /. /7., Харченко О. В 

Балицька О. С , Банас Д. М., Негрич М. М., Шарій В. В., 
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.1.5. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28741
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Гудименку Вячеславу Володимировичу на 
вул. Бродівській, 230 у Голосіївському районі м. Києва для
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будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13357 від 25.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 10.05.2017 №08/231-1140/ПР).

Земельна ділянка площею 0,06 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. відхилити проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Гудименку Вячеславу Володимировичу на вул. Бродівській, 230 
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П Х а р ч е н к о  О. В,, 

Балицька О. С., Банас Д. М , Михайленко В. О., Негрич М. М., 
Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.1.6. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29452
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Кухарцю Олександру Миколайовичу на 
вул. Боровій, 116 у Голосіївському районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13313 від 25.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 26.04.2017 №08/231-1069/ПР).

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 Кухарцю Олександру Миколайовичу на вул. Боровій, 116 у 
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов /. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.
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32.1.7. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29204
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Куріненко Алісі Вікторівні на вул. Свято- 
Георгіївській, 17 у Голосіївському районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13301 від 21.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 26.04.2017 №08/231-1081/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Куріненко Алісі Вікторівні на вул. Свято-Георгіївській, 17 у 
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд», оскільки зазначена земельна 
ділянка відноситься до озеленених територій, що резервуються для 
розвитку мережі зелених насаджень загального користування відповідно 
до Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції 
формування зелених насаджень в центральній частині міста, 
затверджених рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 №806/3381 (зі 
змінами).

2. Повернути проект рішення разом з матеріалами справи- 
клопотання К-29204 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» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Банас Д. М., Негрич М. М., Шарій В. В. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.1.8. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29500
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Клочко Юлії Анатоліївні на Столичному шосе, 
36г у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд», ПР-13323 від 25.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 26.04.2017 №08/231-1074/ПР).
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Земельна ділянка площею 0,02 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Клочко Юлії Анатоліївні на Столичному шосе, 36г у 
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Банас Д. М., Негрич М. М., Римаренко С. Г., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.1.9. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28830
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Чиженку Петру Юхимовичу на вул. Свято- 
Георгіївській, 9 у Голосіївському районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13481 від 11.05.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 12.05.2017 №08/231-1254/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Чиженку Петру Юхимовичу на вул. Свято-Георгіївській, 9 у Голосіївському 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд» та повернути його разом з матеріалами 
справ и-клопотання К-28830 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» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В 

Балицька О. С., Банас Д. М., Негрич М. М., Римаренко С. Г., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.1.10. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29885
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Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
Пашкову Андрію Сергійовичу на вул. Свято-Георгіївській, 
49 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд», ПР-13473 від 11.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 15.05.2017 №08/231-1290/1ІР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Петровець О. Ф.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
Пашкову Андрію Сергійовичу на вул. Свято-Георгіївській, 49 у 
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Назаренка В. Е., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Назаренка В. Е.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В 

Балицька О. С , Банас Д. М., Негрич М. М., Римаренко С. Г., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.1.11. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29959
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Харченку Олександру Сергійовичу на 
вул. 2-гій Лінії, діл. 64г (вул. Олега Рябова) у 
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд», ПР-13641 від 15.06.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 15.06.2017 №08/231-1513/ПР).

Земельна ділянка площею 0,08 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування
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Назаренка В, Е. відхилити проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Харченку Олександру Сергійовичу на вул. 2-гій Лінії, діл. 64г 
(вул. Олега Рябова) у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов /. /7., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Банас Д. М , Негрич М. М., Шарій В. В. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.1.12. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29521
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Нечипоренку Івану Івановичу у 3-му 
пров. Крилова, 2 у Дарницькому районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13316 від 25.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 26.04.2017 №08/231-1060/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Нечипоренку Івану Івановичу у 3-му пров. Крилова, 2 У 
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов /. П.у Харченко О. В.у 

Балицька О. С., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

32.1.13. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29528
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Нечипоренко Світлані Василівні у 3-му 
пров. Крилова, 4 у Дарницькому районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13315 від 25.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 26.04.2017 №08/231-1063/ПР).
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Земельна ділянка площею ОДО га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Нечипоренко Світлані Василівні у 3-му пров. Крилова, 4 у 
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

32.1.14. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29562
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Брігінцю Володимиру Васильовичу у 
пров. Івана Франка, 31-а у Дарницькому районі м. Києва 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-І3314 від 25.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 26.04.2017 №08/231 -1068/ПР).

Земельна ділянка площею 0,06 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Брігінцю Володимиру Васильовичу у пров. Івана Франка, 31-а у 
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

32.1.15. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29657
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Горюк Оксані Анатоліївні на вул. Лютневій, 
25-6 у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
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споруд», ПР-13447 від 10.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 11.05.2017 №08/231-1232/ПР).

Земельна ділянка площею 0,07 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Горюк Оксані Анатоліївні на вул. Лютневій, 25-6 у Дарницькому 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

32.1.16. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29658
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Давидюку Віталію Васильовичу на
вул. Березневій, 30-а у Дарницькому районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-13446 від 10.05.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 11.05.2017 №08/231-1231/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Давидюку Віталію Васильовичу на вул. Березневій, 30-а у 
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П.> Харченко О. В.у 

Балицька О. С., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

32.1.17. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29660
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
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проекту землеустрою щодо відведення земельної ДІЛЯНКИ 

громадянці Петрук Вірі Василівні у 3-му пров. Крилова, 6 
у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд», ПР-13426 від 05.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 10.05.2017 №08/231-1201/ПР).

Земельна ділянка площею 0,07 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Петрук Вірі Василівні у 3-му пров. Крилова, 6 у Дарницькому 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В 

Балицька О. С., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

32.1.18. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29661
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Дмитрюк Наталії Вікторівні на вул. Хвойній, 
20-а у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд», ПР-13478 від 11.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 12.05.2017 №08/231-1256/ПР).

Земельна ділянка площею 0,05 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Дмитрюк Наталії Вікторівні на вул. Хвойній, 20-а у Дарницькому 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Банас Д. М.у Негрич М. М.> Петровець О. Ф., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

173



32.1.19. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29659
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Марченко Тамарі Василівні на вул. Луговій, 
34-а у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд», ПР-13472 від 11.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 12.05.2017 №08/231-1251/ПР).

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 
громадянці Марченко Тамарі Василівні на вул. Луговій, 34-а у Дарницькому 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

32.1.20. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-22346
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Полторак Ірині Володимирівні на вул. Гоголя, 
22-г у Дарницькому районі м. Києва для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд», ПР-13401 від 04.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 10.05.2017 №08/231-1192/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Полторак Ірині Володимирівні на вул. Гоголя, 22-г у Дарницькому районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд», оскільки на зазначену земельну ділянку немає 
затвердженого детального плану або плану зонування цієї території
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відповідно до статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності»,

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І, П,, Харченко О, В., 

Балицька О, С., Банас Д. М., Негрич М, М., Шарій В, В. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято,

32.1.21. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29529
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Нечипоренко Людмилі Михайлівні у 3-му 
пров. Крилова, 2-а у Дарницькому районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13403 від 04.05.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 10.05.2017 №08/231-1193/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Нечипоренко Людмилі Михайлівні у 3-му пров. Крилова, 2-а у 
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І, /7., Харченко О, В., 

Балицька О, С., Шарій В, В Ш к у р о  М, Ю, участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято,

32.1.22. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-30037
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Поїзду Ярославу Дмитровичу у пров. 4-му 
Садовому, 36 у Деснянському районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13639 від 15.06.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 15.06.2017 №08/231-1514/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
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УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Поїзду 
Ярославу Дмитровичу у пров. 4-му Садовому, 36 у Деснянському районі 
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд», оскільки на зазначену земельну ділянку немає 
затвердженого детального плану або плану зонування цієї території 
відповідно до статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Харченко О. В 

Баленко І. М., Балицька О. С.у Банас Д. М.у Негрич М. М.у 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.1.23. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29300
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Гриценко Аллі Миколаївні на вул. Толстого, 
1-6/2 у Деснянському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд», ПР-13482 від 11.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 12.05.2017 №08/231-1253/ПР).

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 
громадянці Гриценко Аллі Миколаївні на вул. Толстого, 1-6/2 у Деснянському 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П.у Харченко О. В.у 

Балицька О. С.у Шарій В. В.у Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

32.1.24. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29746
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Гладун Марині Володимирівні, члену 
ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ «САДОВО-
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ДАЧНЕ ТОВАРИСТВО «ФРОНТОВИК», на вул. 8-ма 
Лінія, діл. 12 в Оболонському районі м. Києва для ведення 
садівництва», ПР-13402 від 04.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 10.05.2017 №08/231-1194/ПР).

Земельна ділянка площею 0,05 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Гладун Марині Володимирівні, члену ОБСЛУГОВУЮЧОГО 
КООПЕРАТИВУ «САДОВО-ДАЧНЕ ТОВАРИСТВО «ФРОНТОВИК», на 
вул. 8-ма Лінія, діл. 12 в Оболонському районі м. Києва для ведення 
садівництва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С Ш а р і й  В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

32.1.25. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29824
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Соболеву Дмитру Віталійовичу на вул. Сім'ї 
Кульженків, 1 в Оболонському районі м. Києва для 
будівництва індивідуального гаража»,
ПР-13471 від 11.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 12.05.2017 №08/231-1252/ПР).

Земельна ділянка площею 0,004 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Соболеву Дмитру Віталійовичу на вул. Сім’ї Кульженків, 1 в 
Оболонському районі м. Києва для будівництва індивідуального гаража».

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами 
справи-клопотання К-29824 на розгляд постійної комісії Київської міської 
ради з питань транспорту, зв’язку та реклами.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з 
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
транспорту, зв’язку та реклами.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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Депутати Київської міської ради Кісільов І. П.у Харченко О. В., 
Балицька О. С.у Банас Д. М.у Негрич М. М.у Старовойт В. М.у 
Шарій В. А  участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.1.26. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29910
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Яковенку Олександру Васильовичу на 
вул. Гоголя, 14в у Солом'янському районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13557 від 01.06.2017 
(доручення Київського міського голови від 06.06.2017 
№08/231-1415/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
гр. Яковенка О. В. від 11.10.2017 вх. №08/Я-8961 з проханням 
запросити його на засідання постійної комісії.

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 Яковенку Олександру Васильовичу на вул. Гоголя, 14в у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Харченко О. В., 

Балицька О. С.у Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

32.1.27. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29612
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Савчуку Михайлу Григоровичу на 
вул. Мічуріна, 36а у Солом'янському районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13332 від 25.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 27.04.2017 №08/231-1117/ПР).

Земельна ділянка площею 0,08 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Савчуку Михайлу Григоровичу на вул. Мічуріна, 36а у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Шарій В. В Ш к у р о  М, Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

32.1.28. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29671
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Кощенко Ользі Романівні на вул. Московській, 
30т у Солом'янському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд», ПР-13367 від 26.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 27.04.2017 №08/231-1120/ПР).

Земельна ділянка площею 0,05 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Кощенко Ользі Романівні на вул. Московській, 30т у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І, И , Харченко О. В., 

Балицька О. С., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

32.1.29. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29456
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Павлюку Владиславу Доментійовичу на 
вул. Шевченка, 746 у Солом'янському районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13334 від 25.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 27.04.2017 №08/231-1116/ПР).
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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 Павлюку Владиславу Доментійовичу на вул. Шевченка, 746 у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С.у Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

32.1.30. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29459
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Павлюку Доментію Петровичу на 
вул. Шевченка, 74а у Солом'янському районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13311 від 25.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 26.04.2017 №08/231-1071/ПР).

Земельна ділянка площею 0,06 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Павлюку Доментію Петровичу на вул. Шевченка, 74а у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П.у Харченко О. В., 

Балицька О. С.у Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

32.1.31. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29615
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Грицаєнку Тарасу Петровичу на вул. Луговій, 
7а у Солом'янському районі м. Києва для будівництва і
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд», ПР-13310 від 25.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 26.04.2017 №08/231-1070/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Грицаєнку Тарасу Петровичу на вул. Луговій, 7а у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов /. П.у Харченко О. В., 

Балицька О. С., Шарій В. В.9 Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

32.1.32. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29634
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Левіщенку Олександру Вікторовичу у 
пров. Заповітному, 4 у Солом'янському районі м. Києва 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13320 від 25.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 26.04.2017 №08/231-1073/ПР).

Земельна ділянка площею 0,04 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Левіщенку Олександру Вікторовичу у пров. Заповітному, 4 у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов /. П., Харченко О. В 

Балицька О. С., Шарій В. В.у Шкуро М  Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

32.1.33. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29656

181



Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Гниляку Дмитру Васильовичу на вул. Новій, 
18 у Солом'янському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд», ПР-13354 від 25.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 27.04.2017 №08/231-1107/ПР).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Гниляк Д. В.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Гниляку Дмитру Васильовичу на вул. Новій, 18 у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для 
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи 
депутата Картавого І. Л.

3, Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов 7. И , Харченко О. В., 

Баленко 7. М., Балицька О. С., Банас Д. М., Меліхова Т. 7 , 
Негрич М. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.1.34. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29617
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Кравченку Сергію Миколайовичу на 
вул. Луговій, 19 у Солом'янському районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», ПР-13329 від 25.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 27.04.2017 №08/231-1111/ПР).

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 Кравченку Сергію Миколайовичу на вул. Луговій, 19 у
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Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

32.1.35. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29686
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Яковенку Олександру Вікторовичу на 
вул. Ватутіна, 8а у Солом'янському районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13366 від 26.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 27.04.2017 №08/231-1123/ПР).

Земельна ділянка площею 0,06 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Яковенку Олександру Вікторовичу на вул. Ватутіна, 8а у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П.., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

32.1.36. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29761
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Онищенку Дмитру Васильовичу на 
вул. Повітрофлотській, 60 у Солом'янському районі 
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд»,
ПР-13479 від 11.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 15.05.2017 №08/231-1291/ПР).

Земельна ділянка площею 0,08 га -  у власність.
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ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Онищенку Дмитру Васильовичу на вул. Повітрофлотській, 60 у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

32.1.37. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29755
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Сєргєєвій Наталії Олексіївні на вул. Павла 
Потоцького, 33а у Солом'янському районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13428 від 05.05.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 10.05.2017 №08/231-1203/ПР).

Земельна ділянка площею 0,07 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Сєргєєвій Наталії Олексіївні на вул. Павла Потоцького, 33а у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

32.1.38. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29752
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Сафонову Віталію Івановичу на вул. Сергія 
Колоса, 666 у Солом'янському районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13427 від 05.05.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської
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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 Сафонову Віталію Івановичу на вул. Сергія Колоса, 666 у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

32.1.39. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29346
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Федорчук Людмилі Володимирівні у 1-ому 
пров. Маршака, 6 у Святошинському районі міста Києва 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13400 від 04.05.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 10.05.2017 №08/231-1172/ПР).

Земельна ділянка площею 0,08 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Федорчук Людмилі Володимирівні у 1-ому пров. Маршака, 6 у 
Святошинському районі міста Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд», оскільки на зазначену земельну 
ділянку немає затвердженого детального плану або плану зонування цієї 
території відповідно до статті 24 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С , Банас Д. М., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Шарій В . В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

міської ради від 10.05.2017 №08/231-1202/ПР).

32.1.40. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28170
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Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Скоренко Олені Миколаївні на 
вул. Стратонавтів, 5-6 у Святошинському районі міста 
Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13322 від 25.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 26.04.2017 №08/231-1082/ПР).

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 
громадянці Скоренко Олені Миколаївні на вул. Стратонавтів, 5-6 у 
Святошинському районі міста Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не 
брали.

Рішення прийнято.

32.2. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок - громадяни):

32.2.1. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28398
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину Михальському 
Юрію Валерійовичу на вул. Бродівській, 66 у 
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд», ПР-12667 від 13.01.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 19.01.2017 №08/231-228/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 05.09.2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою 
групою під головуванням В. Е. Назаренка.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом 
засідання цієї робочої групи від 29.09.2017 (реєстр. №181 від
05.10.2017), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано 
підтримати проект рішення.
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Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 29.09.2017 
(реєстр. МІ 81 від 05.10.2017), підтримати проект рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Михальському Юрію Валерійовичу на вул. Бродівській, 
66 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Банас Д. М., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.2.2. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29457
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину Ханьку 
Владиславу Валентиновичу на вул. Свято-Георгіївській, 4 
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд», ПР-13194 від 03.04.2017
(доручення заступника міського голови — секретаря Київської 
міської ради від 03.04.2017 №08/231-891/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 30.05.2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою 
групою під головуванням В. Е. Назаренка.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом 
засідання цієї робочої групи від 29.09.2017 (реєстр. М І 88 від
05.10.2017), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано 
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дюжев С. А.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Ханьку 
Владиславу Валентиновичу на вул. Свято-Георгіївській, 4 у Голосіївському 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», оскільки зазначена земельна ділянка 
відноситься до озеленених територій, що резервуються для розвитку 
мережі зелених насаджень загального користування відповідно до 
Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції 
формування зелених насаджень в центральній частині міста,
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затверджених рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 №806/3381 (зі 
змінами).

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П.у Харченко О. В., 

Балицька О. С.у Банас Д. М.у Меліхова Т. І.у Негрич М. М.у 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.2.3. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29064
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянці Лімаз Валентині 
Борисівні у пров. Профінтерну, 3 у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд»,
ПР-13040 від 06.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 06.03.2017 №08/231-671/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 19.09.2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою 
групою під головуванням В. Е. Назаренка.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом 
засідання цієї робочої групи від 29.09.2017 (реєстр. №187 від
05.10.2017), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано 
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,04 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 29.09.2017 
(реєстр. №187 від 05.10.2011), підтримати проект рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Лімаз Валентині Борисівні у пров. Профінтерну, 3 у 
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П.у Харченко О. В., 

Балицька О. С.у Банас Д. М.у Меліхова Т. І.у Негрич М. М.у 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.2.4. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26757
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
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відведення земельної ділянки громадянину Калайді 
Віктору Миколайовичу на вул. Цілинній, 37-Б у 
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд», ПР-10402 від 22.06.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 04.07.2016 №08/231 -2811/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 18.10.2016 
було прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення та 
звернутися до робочої групи з опрацювання питань соціального 
захисту киян - учасників антитерористичної операції, членів їх 
сімей та членів сімей киян, які загинули під час проведення 
антитерористичної операції на сході України, створеної 
відповідно до розпорядження Київського міського голови від
11.11.2014 (зі змінами згідно з розпорядженням Київського 
міського голови від 22.04.2015 №220) під головуванням
Бондаренка В. В., для надання інформації щодо можливості 
оформлення земельної ділянки на вул. Цілинній, 37-Б у  
Голосіївському районі м. Києва громадянину Калайді Віктору 
Миколайовичу.

Відповідно до листа керівника апарату Київської міської 
державної адміністрації від 03.05.2017 вх. №08/7959 проект рішення 
передано для розгляду на нарадах з проблемних питань виділення 
земельних ділянок та житлового забезпечення учасників 
антитерористичної операції на сході України під головуванням 
Спасибка О. В. Проект рішення повернуто до постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування для опрацювання в установленому порядку, у  
зв ’язку з тим, що робоча група, створена відповідно до 
розпорядження Київського міського голови від 11.11.2014 (зі змінами 
згідно з розпорядженням Київського міського голови від 22.04.2015 
№220), під головуванням В. В. Бондаренка засідань не проводить 
(лист виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 12.10.2017 вх. №08/17522).

Виносився на повторний розгляд 19.09.2017 у  зв'язку з 
надходженням до постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування листів 
громадянина Калайди В. М. від 28.08.2017 вх. №08/К-8073 та 
депутата Київської міської ради Михайленка В. О. від 13.09.2017 
№08/279/08-064-717 щодо розгляду проекту рішення на 
найближчому засіданні постійної комісії. Ухвалено відкласти 
розгляд проекту рішення для розгляду робочою групою під 
головуванням В. Е. Назаренка.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом 
засідання цієї робочої групи від 19.09.2017 (реєстр. №190 від
05.10.2017), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано 
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
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УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 19.09,2017 
(реєстр. №190 від 05.10.2017), підтримати проект рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Калайді Віктору Миколайовичу на вул. Цілинній, 37-Б у 
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П Х а р ч е н к о  О. В., 

Балицька О. С., Банас Д. М., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.2.5. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25211
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину Кокоші 
Олександру Миколайовичу на вул. Солов'їній, 13ж, у 
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд», ПР-9795 від 20.04.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 27.04.2016 №08/231-2026/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 27.09.2016 
ухвалено перенести розгляд проекту рішення та заявнику надати 
довідку відповідного зразка, яка підтверджує, що він є учасником 
антитерористичної операції на сході України.

Виноситься на повторний розгляд, оскільки станом на 
жовтень 2017 року відповідь заявника до постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування не надходила.

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кокоші 
Олександру Миколайовичу на вул. Солов'їній, ІЗж, у Голосіївському районі м. 
Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд», оскільки на зазначену земельну ділянку немає 
затвердженого детального плану або плану зонування цієї території 
відповідно до статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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Депутати Київської міської ради Кісільов І. П, Харче нко  О. В., 
Балицька О. С., Банас Д. М., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.2.6. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29028
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянці Ткачук Наталії 
Олександрівні на вул. Любомирській, 19-г у 
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд», ПР-13041 від 06.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 07.03.2017 №08/231-696/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування
03.10.2017 під час голосування за підтримку чи за відхилення 
проекту рішення жодного рішення ухвалено не було.

Земельна ділянка площею 0,06 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Ткачук Наталії Олександрівні на вул. Любомирській, 19-г у 
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С.> Банас Д. М., Меліхова Т. І., Негрич М. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.2.7. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25210
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину Шевчуку 
Віктору Сергійовичу на вул. Солов'їній, 13 д у 
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд», ПР-9810 від 20.04.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 27.04.2016 №08/231-2021/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
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містобудування, архітектури та землекористування 27,09,2016 
ухвалено перенести розгляд проекту рішення та заявнику надати 
довідку відповідного зразка, яка підтверджує, що він є учасником 
антитерористичної операції на сході України.

Виноситься на повторний розгляд, оскільки станом на 
жовтень місяць 2017 року відповідь заявника до постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування не надходила.

Земельна ділянка площею ОДО га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Шевчуку Віктору Сергійовичу на вул. Солов’їній, ІЗд у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд», оскільки на зазначену земельну ділянку немає 
затвердженого детального плану або плану зонування цієї території 
відповідно до статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності»,

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О, В., 

Балицька О, С., Меліхова Т, І., Негрич М, М., Шарій В, В, участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.2.8. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29344
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянці Ксеніч Віті 
Федорівні на вул. Левадній, 9-а у Дарницькому районі 
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд»,
ПР-13213 від 06.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 06.04.2017 №08/231-925/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 05,09,2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою 
групою під головуванням І. Л. Картавого.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом 
засідання цієї робочої групи від 28.09.2017 (реєстр. М І 82 від
05.10.2017), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано 
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
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УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 28.09,2017 
(реєстр. №182 від 05.10.2017)> підтримати проект рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Ксеніч Віті Федорівні на вул. Левадній, 9-а у Дарницькому 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П.у Харченко О. В., 

Балицька О. С., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Старовойт В. М., 
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.2.9. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28363
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянці Підлубній 
Тетяні Миколаївні у пров. 3-му Садовому, 24 у 
Деснянському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд», ПР-12228 від 09.12.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 12.12.2016 №08/231-4888/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов 
лист батька Підлубного В. О. №08/11-549 від 18.01.2017 з 
проханням запросити на засідання постійної комісії, бо є 
заперечення щодо відводу земельної ділянки матері.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 24.01.2017 
ухвалили відкласти розгляд та направити проект рішення на 
розгляд робочої групи з опрацювання питань соціального захисту 
киян - учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та 
членів сімей киян, які загинули під час проведення 
антитерористичної операції на сході України, створеної 
відповідно до розпорядження Київського міського голови від
11.11.2014 (зі змінами згідно з розпорядженням Київського 
міського голови від 22.04.2015 №220) під головуванням
В. В. Бондаренка.

Відповідно до листа керівника апарату Київської міської 
державної адміністрації від 28.04.2017 вх. №08/7962 проект 
рішення передано для розгляду на нарадах з проблемних питань 
виділення земельних ділянок та житлового забезпечення учасників 
антитерористичної операції на сході України під головуванням 
Спасибка О. В. Проект рішення повернуто до постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування для опрацювання в установленому порядку у  
зв ’язку з тим, що робоча група, створена відповідно до 
розпорядження Київського міського голови від 11.11.2014 (зі 
змінами згідно з розпорядженням Київського міського голови від
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22.04.2015 №220), під головуванням В. В. Бондаренка засідань не 
проводить (лист виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 12.10.2017 
вх. №08/17522).

Земельна ділянка площею 0 Д 0 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В., Картавий І. Л., Назаренко В. Е., 
Зубко Ю. Г.

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянці Підлубній Тетяні Миколаївні у пров. 3-му 
Садовому, 24 у Деснянському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд» на 
наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування, на яке запросити 
заявника.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Міщенко О, Г,, Кісільов І. П., 

Харченко О, В., Балицька О. С., Негрич М. М., Старовойт В. М., 
Шарій В. В . участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.2.10. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-27126
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину Супруну 
Андрію Петровичу у 5-му пров. Радистів, 3 у 
Деснянському районі м. Києва для будівництва жилого 
будинку, господарських будівель та споруд»,
ПР-11075 від 18.08.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 29.08.2016 №08/231-3523/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 21.12.2016 
ухвалили відкласти розгляд проекту рішення та направити його на 
розгляд робочої групи з опрацювання питань соціального захисту 
киян - учасників антитерористичної операції членів їх сімей та 
членів сімей киян, які загинули під час проведення 
антитерористичної операції на сході України, створеної 
відповідно до розпорядження Київського міського голови від
11.11.2014 (зі змінами згідно з розпорядженням Київського 
міського голови від 22.04.2015 №220) під головуванням
В. В. Бондаренка.

Відповідно до листа керівника апарату Київської міської 
державної адміністрації від 03.05.2017 вх. №08/7954 проект 
рішення передано для розгляду на нарадах з проблемних питань 
виділення земельних ділянок та житлового забезпечення учасників
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антитерористичної операції на сході України під головуванням 
Спасибка О. В. Проект рішення повернуто до постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування для опрацювання в установленому порядку у  
зв ’язку з тим, що робоча група, створена відповідно до 
розпорядження Київського міського голови від 11.11.2014 (зі 
змінами згідно з розпорядженням Київського міського голови від
22.04.2015 №220), під головуванням В. В. Бондаренка засідань не 
проводить (лист виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 12.10.2017 
вх. №08/17522).

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Супруну Андрію Петровичу у 5-му пров. Радистів, 3 у Деснянському районі 
м. Києва для будівництва жилого будинку, господарських будівель та споруд», 
оскільки на зазначену земельну ділянку немає затвердженого детального 
плану або плану зонування цієї території відповідно до статті 24 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Негрич М. М., Старовойт В. М., Шарій В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.2.11. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29508
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину Дубініну 
Владиславу Владиславовичу на вул. Косенка, 16 у 
Подільському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд», ПР-13179 від 24.03.2017
(доручення Київського міського голови від 27.03.2017 
№08/231-817/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 05.09.2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою 
групою під головуванням В. Е. Назаренка.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом 
засідання цієї робочої групи від 15.09.2017 (реєстр. №157 від
27.09.2017), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано 
відхилити проект рішення та повернутись до його розгляду після 
затвердження детального плану території або плану зонування.

Земельна ділянка площею 0,10 га -  у власність.
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ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 15.09.2017 
(реєстр. М І57 від 27.09.2017), відхилити проект рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Дубініну Владиславу Владиславовичу на вул. Косенка, 
16 у Подільському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд», оскільки на зазначену земельну 
ділянку немає затвердженого детального плану або плану зонування цієї 
території відповідно до статті 24 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Негрич М. М., Старовойт В. М., Шарій В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.2.12. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-27033
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину Шишкіну 
Євгену Юрійовичу на вул. Лисичанській, 20-д у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд», ПР-10609 від 07.07.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 11.07.2016 №08/231-2921/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 18.10.2016 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою 
групою під головуванням В. Е. Назаренка.

Виносився на повторний розгляд 09.12.2016 згідно з 
протоколом засідання цієї робочої групи від 21.11.2016 (реєстр. 
М І 95 від 25.11.2016), відповідно до якого ухвалили направити 
проект рішення на розгляд робочої групи з опрацювання питань 
соціального захисту киян - учасників антитерористичної операції, 
членів їх сімей та членів сімей киян, які загинули під час проведення 
антитерористичної операції на сході України, створеної 
відповідно до розпорядження Київського міського голови від
11.11.2014 (зі змінами згідно з розпорядженням Київського 
міського голови від 22.04.2015 М220) під головуванням
В. В. Бондаренка.

Відповідно до листа керівника апарату Київської міської 
державної адміністрації від 28.04.2017 вх. М08/7910 проект 
рішення передано для розгляду на нарадах з проблемних питань 
виділення земельних ділянок та житлового забезпечення учасників 
антитерористичної операції на сході України під головуванням 
Спасибка О. В. Проект рішення повернуто до постійної комісії
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Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування для опрацювання в установленому порядку у  
зв ’язку з тим, що робоча група, створена відповідно до 
розпорядження Київського міського голови від 11.11.2014 (зі 
змінами згідно з розпорядженням Київського міського голови від
22.04.2015 №220), під головуванням В. В. Бондаренка засідань не 
проводить (лист виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 12.10.2017 
вх. №08/17522).

Земельна ділянка площею 0,03 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Шишкіну Євгену Юрійовичу на вул. Лисичанській, 20-д у Солом'янському 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», оскільки на зазначену земельну ділянку 
немає затвердженого детального плану або плану зонування цієї території 
відповідно до статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності»,

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І, П,, Харченко О, В., 

Балицька О, С., Негрич М. М., Росляков В, В., Старовойт В. М., 
Шарій В. В, участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.2.13. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29024
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянці Савчук Наталії 
Миколаївні на вул. Совській, 2л у Солом'янському районі 
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд»,
ПР-13031 від 06.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 06.03.2017 №08/231-667/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 19,09,2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою 
групою під головуванням І. Л. Картавого.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом 
засідання цієї робочої групи від 28.09.2017 (реєстр. №183 від
05.10.2017), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано 
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,09 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
197



УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 28.09.2017 
(реєстр. М183 від 05.10.2017), підтримати проект рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Савчук Наталії Миколаївні на вул. Совській, 2л у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Негрич М. М., Росляков В. В., Шарій В. В. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.2.14. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29048
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянці Коваленко 
Людмилі Анатоліївні на вул. Весняній, 11 у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд», ПР-12990 від 01.03.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.03.2017 №08/231-626/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 19.09.2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою 
групою під головуванням І. Л. Картавого.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом 
засідання цієї робочої групи від 28.09.2017 (реєстр. №185 від
05.10.2017), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано 
відхилити проект рішення та Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) підготувати проект рішення про відмову 
у  наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою.

Земельна ділянка площею 0,07 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 28.09.2017 
(реєстр. М І85 від 05.10.2017), відхилити проект рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Коваленко Людмилі Анатоліївні на вул. Весняній, 11 у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд» та повернути його разом з 
матеріалами справи-клопотання К-29048 до Департаменту земельних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову у
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наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П Х а р ч е н к о  О. В., 

Балицька О. С., Негрич М. М., Росляков В. В., Шарій В. В. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.2.15. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26908
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину Ємельянову 
Миколі Олексійовичу на вул. Каменярів, 66-а у 
Солом’янському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд», ПР-11790 від 12.10.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 24.10.2016 №08/231-4333/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 30.05.2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою 
групою під головуванням В. Е. Назаренка.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом 
засідання цієї робочої групи від 15.09.2017 (реєстр. №166 від
27.09.2017), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано 
повернути проект рішення до Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) для забезпечення подальшого розгляду 
проекту рішення в присутності заявника.

Земельна ділянка площею 0,07 га -  у власність, з них:
- земельна ділянка площею 0,0300 га на праві постійного користування 

(державний акт на право постійного користування землею від 26.06.2000 
№72-3-00113;

- земельна ділянка площею 0,0424 га за рахунок земель не наданих у 
власність чи користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 15.09.2017 
(реєстр. М І66 від 27.09.2017% повернути проект рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Ємельянову Миколі Олексійовичу на вул. Каменярів, 
66-а у Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд» разом з матеріалами 
справ и-клопотання К-26908 до Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
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адміністрації) для з ’ясування контактних даних заявника, оскільки 
подальший розгляд проекту рішення можливий лише за його присутності

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С , Негрич М. М., Росляков В. В., Шарій В. В. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.2.16. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-27774
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянці Хомці 
Валентині Дмитрівні на вул. Мостовій, 356 у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд», ПР-11894 від 24.10.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 25.10.2016 №08/231-4430/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 30.05.2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою 
групою під головуванням В. Е. Назаренка.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом 
засідання цієї робочої групи від 15.09.2017 (реєстр. М І 65 від
27.09.2017), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано 
повернути проект рішення до Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) для забезпечення подальшого розгляду 
проекту рішення в присутності заявника.

Земельна ділянка площею 0,06 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 15.09.2017 
(реєстр. М І65 від 27.09.2017), повернути проект рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Хомці Валентині Дмитрівні на вул. Мостовій, 356 у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд» разом з матеріалами справи- 
клопотання К-27774 до Департаменту земельних ресурсів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
для з ’ясування контактних даних заявниці, оскільки подальший розгляд 
проекту рішення можливий лише за її присутності.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Негрич М. М., Росляков В. В., Шарій В. В. участі в 
голосуванні не брали.
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Рішення прийнято.

32.2.17. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28239
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянці Бурбі Аллі 
Павлівні на вул. Московській, 27а у Солом'янському 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд»,
ПР-12395 від 21.12.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 22.12.2016 №08/231-5069/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 21.06.2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою 
групою під головуванням В. Е. Назаренка.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом 
засідання цієї робочої групи від 15.09.2017 (реєстр. №162 від
27.09.2017), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано 
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,02 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 15.09.2017 
(реєстр. №162 від 27.09.2011), підтримати проект рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Бурбі Аллі Павлівні на вул. Московській, 27а у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Негрич М. М., Росляков В. В., Шарій В. В. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.2.18. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28225
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину Залізному 
Дмитру Віталійовичу у пров. Ізяславському, 51 у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд», ПР-12270 від 12.12.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 13.12.2016 №08/231-4901/ПР).
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На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 04,07,2017 
ухвалено перенести розгляд проекту рішення на чергове засідання 
постійної комісії, на яке запросити заявника.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 05,09,2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою 
групою під головуванням В. Е. Назаренка.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом 
засідання цієї робочої групи від 15.09.2017 (реєстр. М 160 від
27.09.2017), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано 
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,08 га -  у власність. .

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 15,09,2017 
(реєстр, М І60 від 27,09,2017), підтримати проект рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Залізному Дмитру Віталійовичу у пров. Ізяславському, 
51 у Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов /. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Негрич М, М., Росляков В, В,, Шарій В. В. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.2.19. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28228
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину Минюку 
Миколі Петровичу у пров. Ізяславському, 13 у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд», ПР-12271 від 12.12.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 13.12.2016 №08/231-4902/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 21,06,2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою 
групою під головуванням В. Е. Назаренка.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом 
засідання цієї робочої групи від 15.09.2017 (реєстр. М І 58 від
27.09.2017), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано 
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,07 га -  у власність.
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ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 15.09.2017 
(реєстр. №158 від 27.09.2017), підтримати проект рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Минюку Миколі Петровичу у пров. Ізяславському, 13 у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Негрич М. М., Росляков В. В., Шарій В. В. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.2.20. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29532
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянці Козловій 
Людмилі Максимівні на вул. Ватутіна, 77є у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд», ПР-13244 від 10.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 10.04.2017 №08/231-969/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов 
лист гр. Козлової Л. М. від 21.07.2017 вх. №08/К-7336 з проханням 
позитивного розгляду питання про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 05.09.2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою 
групою під головуванням В. Е. Назаренка.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом 
засідання цієї робочої групи від 15.09.2017 (реєстр. №159 від
27.09.2017), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано 
підтримати проект рішення та звернутися до Департаменту 
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) для надання акта 
обстеження існуючого стану земельної ділянки і перевірки проїзду 
до земельної ділянки зі сторони вул. Ватутіна, 77 і у  разі виявлення 
правопорушення (встановлення паркану) вжити всіх необхідних 
заходів.

Земельна ділянка площею 0,07 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи протокол засідання робочої групи від 15.09.2017 
(реєстр. №159 від 27.09.2017), підтримати проект рішення «Про надання
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дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Козловій Людмилі Максимівні на вул. Ватутіна, 77є у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

2, Звернутися до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для 
надання акта обстеження існуючого стану земельної ділянки на 
вул, Ватутіна, 77є у  Солом'янському районі м, Києва і перевірки проїзду до 
земельної ділянки зі сторони вул, Ватутіна, 77 та у  разі виявлення 
правопорушення (встановлення паркану) вжити всіх необхідних заходів 
щодо звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки, 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І, П,, Харченко О, В,, 

Балицька О, С,, Негрич М, М,, Росляков В. В., Шарій В, В, участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.2.21, СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29566
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянці Шептусі Ользі 
Володимирівні на вул. Янтарній, 19 у Солом'янському 
районі м. Києва для ведення садівництва»,
ПР-13245 від 10.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 13.04.2017 №08/231-1001/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 03,10,2017 
ухвалено перенести розгляд проекту рішення на наступне 
засідання постійної комісії.

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

- лист Шептухи О. В. від 06.10.2017 вх. №08/Ш-8889 з 
проханням відкликати справу та направити її до 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації);
депутатське звернення О. Костюшка від 17.10.2017 
вх. №08/17755 щодо розгляду справи.

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов 
лист заступника голови Київської міської державної адміністрації 
Спасибка О. В. від 02.11.2017 вх. №08/18848 з проханням 
повернути справу-клопотання К-29566 та проект рішення до 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Земельна ділянка площею 0,08 га -  у власність.
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ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Повернути проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Шептусі 
Ользі Володимирівні на вул. Янтарній, 19 у Солом'янському районі м. Києва 
для ведення садівництва» разом з матеріалами справ и-клопотання 
К-29566 до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації% враховуючи 
звернення Шептухи О. В. від 06.10.2017 вх. М08/Ш-8889 та лист 
заступника голови Київської міської державної адміністрації 
Спасибка О. В. від 02.11.2017 вх №08/18848.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Негрич М. М., Росляков В. В., Шарій В. В. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.2.22. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25467
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину Логвинюку 
Микиті Ігоровичу на вул. Олеся Гончара, 96 у 
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування індивідуального гаража»,
ПР-8837 від 15.02.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 16.02.2016 №08/231-910/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 15.03.2016 
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та звернутися до 
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації 
щодо можливості передачі земельної ділянки.

Виноситься на повторний розгляду оскільки відповіді від 
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації до 
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування не надійшло.

Земельна ділянка площею 0,004 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Логвинюку Микиті Ігоровичу на вул. Олеся Гончара, 96 у 
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
індивідуального гаража».
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2, Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами 
справи-клопотання К-25467 на розгляд постійної комісії Київської міської 
ради з питань транспорту, зв’язку та реклами,

3, Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з 
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
транспорту, зв’язку та реклами,

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Кісільов І, П,, Харченко О, В,, 

Балицька О, С,, Негрич М, М,, Росляков В, В,, Шарій В, В, участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.3. Розгляд (повторний розгляд) справ-клопотань (надання дозволів на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок - державні, комунальні підприємства):

32.3.1. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29468
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Голосіївського району м. Києва на 
просп. Г олосіївському (сквер «Пам'яті воїнам- 
автомобілістам») у Голосіївському районі м. Києва для 
облаштування, експлуатації та обслуговування зелених 
насаджень (скверу)», ПР-13317 від 25.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 26.04.2017 №08/231-1061/ПР)

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною 
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,27 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Голосіївського 
району м. Києва на просп. Голосіївському (сквер «Пам'яті воїнам- 
автомобілістам») у Голосіївському районі м. Києва для облаштування, 
експлуатації та обслуговування зелених насаджень (скверу)».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І, П,, Балицька О, С,, 

Банас Д, М,, Бродський В. Я,, Негрич М, М,, Старовойт В. М, 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято,
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32.3.2. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28273
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Дарницького району м. Києва на 
вул. Драгоманова, 31 (парк «Позняки») у Дарницькому 
районі м. Києва для облаштування, експлуатації та 
обслуговування зелених насаджень (скверу)»,
ПР-13391 від 04.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 10.05.2017 №08/231-1154/ПР).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною 
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 10,03 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Дарницького 
району м. Києва на вул. Драгоманова, 31 (парк «Позняки») у Дарницькому 
районі м. Києва для облаштування, експлуатації та обслуговування зелених 
насаджень (скверу)» з рекомендаціями, а саме: в назві та по тексту 
проекту рішення виключити з цільового призначення земельної ділянки 
слово «скверу»,

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Балицька О. С., 

Банас Д. М.у Бродський В, Я., Негрич М. М.у Старовойт В, М. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.3.3. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29420
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Деснянського району м. Києва на розі 
вул. Мілютенка та вул. Шолом Алейхема у Деснянському 
районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон 
і зелених насаджень та обслуговування території скверу», 
ПР-13278 від 18.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 25.04.2017 №08/231-1036/ПР).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною 
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.
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ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського 
району м. Києва на розі вул. Мілютенка та вул. Шолом Алейхема у 
Деснянському районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і 
зелених насаджень та обслуговування території скверу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С., 

Банас Д. М., Бродський В. Я., Негрич М. М., Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.3.4. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29506
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Деснянського району м. Києва на 
просп. Володимира Маяковського, 26 у Деснянському 
районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон 
і зелених насаджень та обслуговування території скверу», 
ПР-13331 від 25.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 26.04.2017 №08/231-1080/ПР).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною 
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,35 га -  в постійне користування,

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського 
району м. Києва на просп. Володимира Маяковського, 26 у Деснянському 
районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і зелених 
насаджень та обслуговування території скверу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С., 

Банас Д. М., Бродський В. Я., Негрич М. М.у Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

Земельна ділянка площею 2,74 га -  в постійне користування.
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32.3.5. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29552
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Дніпровського району м. Києва на 
вул. Райдужній, 14, 16, 18, 20, 22 у Дніпровському районі 
м. Києва для утримання, догляду та обслуговування 
скверу», ПР-13440 від 10.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 11.05.2017 №08/231-1215/ПР).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною 
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,85 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Дніпровського 
району м. Києва на вул. Райдужній, 14, 16, 18, 20, 22 у Дніпровському районі 
м. Києва для утримання, догляду та обслуговування скверу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С., 

Банас Д. М., Бродський В. Я., Негрич М. М.у Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.3.6. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29602
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Дніпровського району м. Києва на вул. Андрія 
Малишка, 296 у Дніпровському районі м. Києва для 
догляду та обслуговування скверу», ПР-13318 від 25.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 26.04.2017 №08/231-1062/ПР).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною 
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,58 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Дніпровського
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району м. Києва на вул. Андрія Малишка, 296 у Дніпровському районі 
м. Києва для догляду та обслуговування скверу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов 1. П ., Балицька О. С., 

Банас Д. М., Бродський В. Я,, Негрич М. М., Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.3.7. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29328
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Солом'янського району м. Києва на 
бульв. Чоколівському у Солом'янському районі м. Києва 
для обслуговування скверу», ПР-13377 від 03.05.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 10.05.2017 №08/231-1164/ПР).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною 
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 1,19 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень 
Солом'янського району м. Києва на бульв. Чоколівському у Солом'янському 
районі м. Києва для обслуговування скверу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. 77., Балицька О. С., 

Банас Д. М , Бродський В. Я Н е г р и ч  М. М , Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.3.8. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-27488
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальному підприємству 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) «Київський центр 
міського середовища» на вул. Миколи Василенка у 
Солом'янському районі м. Києва для обслуговування та 
експлуатації парку», ПР-12958 від 23.02.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.03.2017 №08/231-604/ПР).
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На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 19,09.2017 
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення до прийняття рішення 
постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної 
політики.

Виноситься на повторний розгляд, оскільки проект рішення 
підтриманий постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної політики.

Земельна ділянка площею 8,95 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) «Київський центр міського 
середовища» на вул. Миколи Василенка у Солом'янському районі м. Києва для 
обслуговування та експлуатації парку».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С., 

Банас Д. М., Бродський В. Я., Негрич М. М., Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.3.9. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26326
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«КИЇВПАСТРАНС» на вул. Миколи Краснова, 25 у 
Святошинському районі м. Києва для будівництва 
багатофункціонального житлового комплексу»,
ПР-9670 від 14.04.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 19.04.2016 №08/231-1895/ПР).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною 
комісією Київської міської ради з питань житлово-комунального 
господарства та паливно-енергетичного комплексу.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 05.07.2016 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою 
групою під головуванням С. О. Кримчака.

Виносився на повторний розгляд відповідно до пункту 9 
статті ЗО Регламенту Київської міської ради, затвердженого 
рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 №579/579, термін 
вивчення питання робочою групою не може перевищувати 15 днів з 
моменту її утворення.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 07.02.2017 
ухвалили перенести розгляд проекту рішення та звернутись до
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постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, 
зв ’язку та реклами з проханням надати витяг з протоколу засідання 
щодо розгляду проекту рішення.

Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом від
02.10.2017 №08/289-217 з протоколу №15 від 20.09.2017 засідання 
постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, 
зв ’язку та реклами, відповідно до якого жодного рішення не 
ухвалено.

Земельна ділянка площею 3,19 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
«КИЇВПАСТРАНС» на вул. Миколи Краснова, 25 у Святошинському районі 
м. Києва для будівництва багатофункціонального житлового комплексу» на 
чергове засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування, на яке запросити 
директора КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВПАСТРАНС» для 
надання пояснень щодо наявності або відсутності в статуті 
підприємства тагого виду діяльності, як будівництво 
багатофункціонального житлового комплексу.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  1 (Шарій В. В.). 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. И , Балицька О. С., 

Банас Д. М., Бродський В. Я,, Негрич М. М., Росляков В. В., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.3.10. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-30226
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки Києво-Святошинській 
районній раді Київської області на вул. Янтарній, 12, 12а 
у Святошинському районі м. Києва для обслуговування 
існуючих адміністративних та господарських будівель і 
споруд», ПР-13853 від 03.08.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 23.08.2017 №08/231-1826/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 05.09,2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою 
групою під головуванням О. Г. Міщенка.

Виноситься на повторний розгляд згідно з 
протоколом засідання цієї робочої групи від 28.09.2017 
(реєстр. №173 від 05.10.2017), відповідно до якого постійній 
комісії рекомендовано підтримати проект рішення та 
доручити управлінню забезпечення діяльності постійної
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комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування здійснити заходи щодо 
організації наради із зазначеного питання із залученням 
заступника голови Київської міської державної адміністрації 
О. Спасибка, керівників департаментів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), голів постійних комісій Київської міської ради 
та уповноважених представників Києво-Святошинської 
районної ради Київської області та Києво-Святошинської 
районної державної адміністрації Київської області;

- листом Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 03.10.2017 вх. №08/16838 щодо повернення 
проекту рішення з доданими матеріалами до Департаменту 
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації).

Земельна ділянка площею 0,50 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кулаковський Ю. П.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 28.09.2017 
(реєстр. №173 від 05.10.2017), підтримати проект рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки Києво-Святошинській районній раді Київської області на 
вул. Янтарній, 12, 12а у Святошинському районі м. Києва для обслуговування 
існуючих адміністративних та господарських будівель і споруд». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С., 

Банас Д. М., Бродський В. Я., Негрич М. М., Росляков В. В., 
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали. 

Рішення прийнято.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування 
пропозицію щодо надання доручення управлінню забезпечення діяльності 
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування здійснити заходи щодо організації наради 
із залученням заступника голови Київської міської державної адміністрації 
Спасибка О. В., керівників Департаменту земельних ресурсів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), голів постійних 
комісій Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку, з питань власності та з питань місцевого самоврядування, 
регіональних та міжнародних зв’язків, а також уповноважених 
представників Києво-Святошинської районної ради Київської області та 
Києво-Святошинської районної державної адміністрації для опрацювання
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питання можливих шляхів вирішення проблеми щодо забезпечення киян -  членів 
сімей загиблих учасників антитерористичної операції на сході України 
земельними ділянками.

УХВАЛИЛИ: Доручити управлінню забезпечення діяльності постійної комісії 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування здійснити заходи щодо організації наради із 
зазначеного питання із залученням заступника голови Київської міської 
державної адміністрації Спасибка О. В., керівників Департаменту 
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) та Департаменту містобудування та 
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації’), голів постійних комісій Київської міської ради з 
питань бюджету та соціально-економічного розвитку, з питань 
власності та з питань місцевого самоврядування, регіональних та 
міжнародних зв’язків, а також уповноважених представників Києво- 
Святошинської районної ради Київської області та Києво-Святошинської 
районної державної адміністрації для опрацювання питання можливих 
шляхів вирішення проблеми щодо забезпечення киян -  членів сімей загиблих 
учасників антитерористичної операції на сході України земельними 
ділянками.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов /. П., Балицька О. С., 

Банас Д. М., Бродський В. Я., Негрич М. М., Росляков В. В., 
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали. 

Рішення прийнято.

32.3.11. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-30228
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки Києво-Святошинській районній раді 
Київської області на вул. Михайла Котельникова, 25а у 
Святошинському районі м. Києва для обслуговування 
існуючих адміністративних та господарських будівель і 
споруд», ПР-13852 від 03.08.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 23.08.2017 №08/231-1827/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 05.09.2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою 
групою під головуванням О. Г. Міщенка.

Виноситься на повторний розгляд згідно з: 
протоколом засідання цієї робочої групи від 28.09.2017 (реєстр. 
№175 від 05.10.2017), відповідно до якого постійній комісії 
рекомендовано підтримати проект рішення;

- листом Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної
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адміністрації) від 03.10.2017 вх. №08/16838 щодо повернення 
проекту рішення разом з матеріалами справи-клопотання 
К-30228 до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації).

Земельна ділянка площею 0,50 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 28.09.2017 
(реєстр. МІ 75 від 05.10.2017), підтримати проект рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки Києво-Святошинській районній раді Київської області на 
вул. Михайла Котельникова, 25а у Святошинському районі м. Києва для 
обслуговування існуючих адміністративних та господарських будівель і 
споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С., 

Банас Д. М., Бродський В. Я., Негрич М. М.у Росляков В. В 
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.3.12. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-30227
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки Києво-Святошинській районній раді 
Київської області на просп. Перемоги, 126 у 
Святошинському районі м. Києва для обслуговування 
існуючих адміністративних та господарських будівель і 
споруд», ПР-13850 від 03.08.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 23.08.2017 №08/231-1825/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 19.09.2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою 
групою під головуванням О. Г. Міщенка.

Виноситься на повторний розгляд згідно з: 
протоколом засідання цієї робочої групи від 28.09.2017 (реєстр. 
М І 74 від 05.10.2017), відповідно до якого постійній комісії 
рекомендовано підтримати проект рішення;

- листом Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 03.10.2017 вх. М 08/16838 щодо повернення 
проекту рішення з доданими матеріалами до Департаменту 
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації).

Земельна ділянка площею 0,43 га -  в постійне користування.
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ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 28,09.2017 
(реєстр. МІ 74 від 05.10.2017), підтримати проект рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки Києво-Святошинській районній раді Київської області на 
просп. Перемоги, 126 у Святошинському районі м. Києва для обслуговування 
існуючих адміністративних та господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С.,

Банас Д. М., Бродський В. Я., Негрич М. М., Росляков В. В.,
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.3.13. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28792
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА 
ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ
ПРЕДСТАВНИЦТВ» на вул. Коперніка, 27-а у 
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування дошкільного навчально-оздоровчого
закладу (дитячий садок 418)», ПР-14295 від 25.09.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 27.09.2017 №08/231-2289/ПР).

Проект рішення відхилений постійною комісією Київської 
міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту (витяг 
від 23.10.2017 №08/285-217 з протоколу М І 7 від 11.10.2017).

Земельна ділянка площею 0,43 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Кимерський Л. І., Турець В. В.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - секретаря постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування Картавого І. Л. щодо 
відхилення проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» на вул. Коперніка, 27-а у 
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
дошкільного навчально-оздоровчого закладу (дитячий садок 418)»;

друга - щодо відхилення висновку постійної комісії Київської міської ради з 
питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту, викладеного в протоколі 
МІ 7 засідання цієї комісії від 11.10.2017 (витяг М08/285-217 від 23.10.2017), 
та підтримки проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ
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ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» на вул. Коперніка, 27-а у 
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
дошкільного навчально-оздоровчого закладу (дитячий садок 418)».

1. Голосували: за пропозицію секретаря постійної комісії Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 
Картавого І. Л. щодо відхилення проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» на вул. Коперніка, 
27-а у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
дошкільного навчально-оздоровчого закладу (дитячий садок 418)».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.), «проти» -  немає, 
«утрималось» -  3 (Турець В. В., Баленко І. М., Зубко Ю. Г.).

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Кісільов І. П., 
Харченко О. В., Балицька О. С., Банас Д. М., Бродський В. Я., 
Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Негрич М. М., Непоп В. І., 
Петровець О. Ф., Римаренко С. Г., Росляков В, В.,
Старовойт В. М , Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки першої 
пропозиції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на 
голосування другу пропозицію.

2. Голосували: за відхилення висновку постійної комісії Київської міської ради
з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту, викладеного в протоколі 
МІ 7 засідання цієї комісії від 11.10.2017 (витяг М08/285-217 від 23.10.2017), 
та підтримки проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» на вул. Коперніка, 27-а у 
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
дошкільного навчально-оздоровчого закладу (дитячий садок 418)». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  6 (Міщенко О. Г., Турець В. В., Баленко І. М., 
Зубко Ю. Г., Непоп В. І., Шкуро М. Ю.), «проти» -  2 (Картавий І. Л., 
Назаренко В. Е.), «утрималось» -  немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 
Балицька О. С., Банас Д. М., Бродський В. Я., Меліхова Т. І., 
Михайленко В. О., Негрич М. М., Петровець О. Ф., 
Римаренко С. Г., Росляков В. В., Старовойт В. М., Шарій В. В. 
участі в голосуванні не брали.
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Рішення не прийнято.

32.3.14. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29512
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
міському науковому інформаційно-аналітичному центру 
медичної статистики у пров. Георгіївському, 9 у 
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування адміністративної будівлі»,
ПР-13347 від 25.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 27.04.2017 №08/231-1121/ПР).

Земельна ділянка площею 0,24 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
міському науковому інформаційно-аналітичному центру медичної статистики 
у пров. Георгіївському, 9 у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування адміністративної будівлі».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С., 

Банас Д. М,, Бродський В. Я., Негрич М. М., Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.3.15. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29271
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Шевченківського району м. Києва на вул. Отто 
Шмідта, 26-6 у Шевченківському районі м. Києва для 
утримання та обслуговування скверу»,
ПР-13274 від 18.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 25.04.2017 №08/231-1049/ПР).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною 
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,14 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

218



комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень 
Шевченківського району м. Києва на вул. Отто Шмідта, 26-6 у 
Шевченківському районі м. Києва для утримання та обслуговування скверу». 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Балицька О. С.у 

Банас Д. М .у Бродський В. Я.у Негрич М. М., Старовойт В. М. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.4. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передача в 
суборенду - юридичні особи):

32.4.1. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29285
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ОБ'ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ
БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «УРЛІВСЬКА 11-А» 
на вул. Урлівській, 11-а у Дарницькому районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування житлового будинку», 
ПР-13457 від 11.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 12.05.2017 №08/231-1250/ПР).

Земельна ділянка площею 1,14 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ОБ'ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ 
«УРЛІВСЬКА 11-А» на вул. Урлівській, 11-а у Дарницькому районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування житлового будинку».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С.у 

Банас Д. М.у Бродський В. Я., Негрич М. М.у Росляков В. В., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.4.2. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25840
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
приватному акціонерному товариству «СІЛЬПО РІТЕИЛ» 
на Харківському шосе, 168 у Дарницькому районі м. Києва
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для експлуатації та обслуговування магазину»,
ПР-14071 від 07.08.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 14.09.2017 №08/231-2076/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики.

Земельна ділянка площею 0,03 га -  в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
приватному акціонерному товариству «СІЛЬПО РІТЕЙЛ» на Харківському 
шосе, 168 у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
магазину».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П.9 Балицька О. С., 

Банас Д. М., Бродський В. Я . 9 Негрич М. М., Росляков В. В , 9 

Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

32.4.3. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29550
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО- 
БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «АТО БУДІНВЕСТ» на 
перетині вул. Григорія Чуприни та вул. Будівельників у 
Дніпровському районі м. Києва для будівництва та 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку», 
ПР-13387 від 04.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 10.05.2017 №08/231-1195/ПР).

Земельна ділянка площею 0,29 га -  в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ 
КООПЕРАТИВ «АТО БУДІНВЕСТ» на перетині вул. Григорія Чуприни та 
вул. Будівельників у Дніпровському районі м. Києва для будівництва та 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку», оскільки на 
зазначену земельну ділянку немає затвердженого детального плану або 
плану зонування цієї території відповідно до статті 24 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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Депутати Київської міської ради Кісільов І. 77., Балицька О. С., 
Банас Д. М., Бродський В. Я., Негрич М. М., Росляков В. А , 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.4.4. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29965
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Коробкіну Сергію Юрійовичу на 
вул. Автозаводській, 17-а в Оболонському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 
(магазину)», ПР-13550 від 01.06.2017
(доручення Київського міського голови від від 06.06.2017 
№08/231-1403/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики.

Земельна ділянка площею 0,07 га -  в оренду на 15 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Коробкіну Сергію Юрійовичу на вул. Автозаводській, 17-а в 
Оболонському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлової 
будівлі (магазину)».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. 77., Балицька О. С., 

Банас Д. М., Бродський В. Я., Негрич М. М , Росляков В. А , 
Старовойт А  М. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.4.5. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29553
Проект рішення «Про надання дозволу ПРИВАТНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БУДИНОК ПОБУТУ 
«ОБОЛОНЬ» на передачу частини земельної ділянки в 
суборенду підприємству з іноземними інвестиціями 
«МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД» для будівництва, 
обслуговування та експлуатації житлово-офісного 
комплексу з об’єктами інфраструктури для обслуговування 
населення на просп. Оболонському, 26 в Оболонському 
районі м. Києва», ПР-13560 від 01.06.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 12.06.2017 №08/231-1444/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
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міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики.

Проектом рішення передбачено: передати частину земельної ділянки 
площею 0,0859 га від загальної площі 1,0130 га в суборенду.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання дозволу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ» на передачу частини земельної ділянки в 
суборенду підприємству з іноземними інвестиціями «МАКДОНАЛЬДЗ 
ЮКРЕИН ЛТД» для будівництва, обслуговування та експлуатації житлово- 
офісного комплексу з об'єктами інфраструктури для обслуговування 
населення на просп. Оболонському, 26 в Оболонському районі м. Києва» на 
чергове засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування, на яке запросити 
представників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ» та підприємства з іноземними 
інвестиціями «МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. И , Балицька О. С., 

Банас Д . М , Бродський В. Я., Негрич М. М., Росляков В. В., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.4.6. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29554
Проект рішення «Про надання дозволу ПРИВАТНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БУДИНОК ПОБУТУ 
«ОБОЛОНЬ» на передачу частини земельної ділянки в 
суборенду підприємству з іноземними інвестиціями 
«МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД» для створення 
озеленених територій загального користування на 
просп. Оболонському, 26 в Оболонському районі 
м. Києва», ПР-13327 від 25.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 26.04.2017 №08/231-1064/ПР).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною 
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Проектом рішення передбачено: передати частину земельної ділянки 
площею 0,1080 га від загальної площі 0,5645 га в суборенду.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання дозволу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ» на передачу частини земельної ділянки в

222



суборенду підприємству з іноземними інвестиціями «МАКДОНАЛЬДЗ 
ЮКРЕИН ЛТД» для створення озеленених територій загального користування 
на просп. Оболонському, 26 в Оболонському районі м. Києва» на чергове 
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування, на яке запросити 
представників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БУДИНОК ПОБУТУ «ОБОЛОНЬ» та підприємства з іноземними 
інвестиціями «МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙНЛТД».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. И , Балицька О. С., 

Банас Д. М., Бродський В. Я., Негрич М. М., Росляков В. В., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.4.7. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26248
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТАРКАД» на вул. Зої 
Гайдай, 4 (літера «А») в Оболонському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 
адміністративно-громадського призначення та надання 
послуг населенню», ПР-13505 від 19.05.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 22.05.2017 №08/231-1329/ПР).

Земельна ділянка площею 0,30 га -  в оренду на 15 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «СТАРКАД» на вул. Зої Гайдай, 4 (літера «А») в 
Оболонському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлової 
будівлі адміністративно-громадського призначення та надання послуг 
населенню».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С., 

Банас Д. М., Бродський В. Я., Негрич М. М., Росляков В. В., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.4.8. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29514
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
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проекту землеустрою щодо відведення земельної ДІЛЯНКИ 

ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВЕЛЕНА» на 
вул. Кирилівській, 102 (літ. «Е») у Подільському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування будівлі 
центрального матеріального складу», ПР-13343 від 25.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 26.04.2017 №08/231-1067/ПР).

Земельна ділянка площею 0,11 га -  в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВЕЛЕНА» на вул. Кирилівській, 102 (літ. 
«Е») у Подільському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
будівлі центрального матеріального складу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. И , Балицька О. С., 

Банас Д. М., Бродський В. Я., Негрич М. М , Росляков В. В., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.4.9. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29517
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
житлово-будівельному кооперативу «КИЇВ-9» на
просп. Правди, 4а, вул. Западинській, 7, 5а у Подільському 
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
багатоквартирних житлових будинків»,
ПР-13504 від 19.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 22.05.2017 №08/231-1331/ПР).

Земельна ділянка площею 1,91 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
житлово-будівельному кооперативу «КШВ-9» на просп. Правди, 4а, 
вул. Западинській, 7, 5а у Подільському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування багатоквартирних житлових будинків».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С., 

Банас Д. М , Бродський В. Я., Негрич М. М., Росляков В. В.у 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.
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32.4.10. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29926
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Пряхіній Наталії Вікторівні на вул. Бахмацькій, 
10а у Святошинському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування магазину», ПР-13582 від 02.06.2017 
(доручення Київського міського голови від 06.06.2017 
№08/231-1407/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики.

Земельна ділянка площею 0,01 га -  в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Пряхіній Наталії Вікторівні на вул. Бахмацькій, 10а у 
Святошинському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
магазину».

2. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки 
фактичного використання та стану земельної ділянки на вул. Бахмацькій, 
10а у  Святошинському районі м. Києва та надання матеріалів 
фотофіксації.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надходження 
відповіді Департаменту міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С., 

Банас Д. М., Бродський В. Я., Негрич М. М., Росляков В. В., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

З 2.4.11. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28275
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«НИВКИ СІТІ ГРУП» на просп. Перемоги, 67 (літ. 2 П) у 
Святошинському районі м. Києва для обслуговування та 
експлуатації будівлі газорозподільної станції»,
ПР-12436 від 26.12.2016

225



(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 26.12.2016 №08/231-5107/ПР).

Проект рішення відхилений постійною комісією Київської 
міської ради з питань житлово-комунального господарства та 
паливно-енергетичного комплексу (витяг від 03.10.2017 №08/284-136 
з протоколу №18 від 02.10.2017 засідання цієї комісії).

Земельна ділянка площею ОДО га -  в оренду на 15 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного 
комплексу, викладений в протоколі №18 засідання цієї комісії від 02.10.2017 
(витяг №08/284-136 від 03.10.2017), відхилити проект рішення «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«НИВКИ СІТІ ГРУП» на просп. Перемоги, 67 (літ. 2 П) у Святошинському 
районі м. Києва для обслуговування та експлуатації будівлі газорозподільної 
станції».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С., 

Банас Д. М., Бродський В. Я., Негрич М. М., Росляков В. В., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.5. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок - юридичні особи):

32.5.1. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-20859
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю «Концерн Європа» на перетині 
Столичного шосе та вул. Академіка Заболотного у 
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та 
обслуговування об'єктів транспортної інфраструктури 
(реконструкція транспортної розв'язки по 
вул. Заболотного з коригуванням червоних ліній)»,
ПР-9253 від 21.03.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 22.03.2016 №08/231 -1402/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов 
лист ТОВ «Концерн Європа» від 10.06.2016 вх. №18471 щодо 
надання доручення Департаменту земельних ресурсів виконавчого
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органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) передати на розгляд Київської міської ради також 
справу-клопотання К-21751.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 28.02.2017 
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення до прийняття 
рішення постійною комісією Київської міської ради з питань 
транспорту, звязку та реклами.

Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом від
02.10.2017 N.908/289-214 з протоколу №15 від 20.09.2017 засідання 
постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, 
зв 'язку та реклами, відповідно до якого проект рішення відхилений.

Земельна ділянка площею 2,16 га -  в оренду на 5 років,

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи висновок постійної комісії Київської міської ради з 
питань транспорту, зв язку та реклами, викладений в протоколі №15 
засідання цієї комісії від 20.09.2017 (витяг №08/289-214 від 02.10.2017), 
відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю «Концерн Європа» на перетині Столичного шосе та вул. 
Академіка Заболотного у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та 
обслуговування об’єктів транспортної інфраструктури (реконструкція 
транспортної розв’язки по вул. Заболотного з коригуванням червоних ліній)».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С., 

Банас Д. М., Бродський В. Я., Негрич М. М., Росляков В. В., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.5.2. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25085
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину Федорченку 
Юрію Михайловичу на вул. Лариси Руденко, 1 їв (літ. А) 
у Дарницькому районі м. Києва для обслуговування та 
експлуатації нежитлової будівлі-магазину»,
ПР-9069 від 26.02.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 09.03.2016 №08/231-1280/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 19.04.2016 
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та направити на 
розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, 
підприємництва та регуляторної політики, а також звернутися 
до Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
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(Київської міської державної адміністрації) для проведення 
перевірки щодо стану благоустрою та фактичного використання 
земельної ділянки.

Виноситься на повторний розгляд згідно з :
- витягом від 30.06.2016 М908/286-321 з протоколу №17 від

15.06.2017 засідання постійної комісії Київської міської ради з 
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, 
відповідно до якого проект рішення підтриманий;

- Департаментом міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) відповіді 
надано не було.

Земельна ділянка площею 0,03 га -  в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Федорченку Юрію Михайловичу на вул. Лариси Руденко, 1 їв 
(літ. А) у Дарницькому районі м. Києва для обслуговування та експлуатації 
нежитлової будівлі-магазину».

2. Повторно звернутися до Департаменту міського благоустрою та 
збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) щодо фактичного 
використання та стану благоустрою земельної ділянки на вул. Лариси 
Руденкоу 11в (літ. А) у  Дарницькому районі м. Києва.

3. Звернутися до Київського міського голови Кличка В. В. з проханням 
провести службову перевірку щодо невиконання Департаментом міського 
благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) рішення 
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування від 19.04.2016 стосовно проведення 
перевірки щодо стану благоустрою та фактичного використання 
земельної ділянки на вул. Лариси Руденко, 11в (літ. А) у  Дарницькому 
районі м. Києва.

4. Повернутись до розгляду цього питання після надходження 
відповіді Департаменту міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С., 

Банас Д. М., Бродський В. Я., Негрич М. М., Росляков В. В., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.5.3. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28952
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
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дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину Процьку 
Олегу Володимировичу на вул. Будищанській, За у 
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування будівлі громадського харчування, 
побутового обслуговування, торгівлі, спорту»,
ПР-12915 від 22.02.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 23.02.2017 №08/231-520/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики та постійною комісією Київської міської ради з питань 
освіти, науки, сім ’ї, молоді та спорту.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 30,05.2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою 
групою під головуванням В. Е. Назаренка.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом 
засідання цієї робочої групи від 15.09.2017 (реєстр. №167 від
27.09.2017), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано 
відхилити проект рішення у  зв'язку з невідповідністю цільового 
призначення земельної ділянки, зазначеного в проекті рішення 
заявником, з визначеним в інформаційній довідці з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав 
власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, 
Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна 
щодо об'єкта нерухомого майна, а саме: нежитлового
приміщення.

Земельна ділянка площею 0,22 га -  в оренду на 1 рік.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 15.09.2017 
(реєстр. М І67 від 27.09.2011)> відхилити проект рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Процьку Олегу Володимировичу на вул. Будищанській, 
За у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівлі 
громадського харчування, побутового обслуговування, торгівлі, спорту».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С., 

Банас Д. М.9 Бродський В. Я.9 Негрич М. М., Росляков В. В.9 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.5.4. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-27004
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки об'єднанню співвласників
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багатоквартирного будинку «Освіта» на 
вул. Чудновського, 7-а у Дніпровському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку», ПР-10692 від 12.07.2016 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 18.07.2016 №08/231-3068/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 24.11,2016 
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення до надання заявником 
протоколу загальних зборів ОСББ «Освіта» стосовно оформлення 
земельної ділянки.

Виноситься на повторний розгляд, оскільки станом на 
жовтень місяць 2017 року відповідь ОСББ «Освіта» до постійної 
комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування не надходила.

Земельна ділянка площею 0,39 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки об'єднанню 
співвласників багатоквартирного будинку «Освіта» на вул. Чудновського, 7-а 
у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку» та повернути його разом з 
матеріалами справ и-клопотання К-27004 до Департаменту земельних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) для надання протоколу загальних зборів 
об9єднання співвласників багатоквартирного будинку «Освіта» щодо 
вирішення питання оформлення земельної ділянки на вул. Чудновського, 
7-а у Дніпровському районі м. Києва в постійне користування.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С., 

Банас Д. М., Бродський В. Я., Негрич М. М., Росляков В. В., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.5.5. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29804
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ «ПОЗНЖИ-ЖИЛ-БУД» на передачу 
земельної ділянки в суборенду ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МОНОЛІТБІЛДІНГ» для будівництва житлового 
будинку із комплексом об'єктів громадського 
обслуговування та критими автостоянками на бульварі 
Лесі Українки, 7-9 у Печерському районі м. Києва», 
ПР-13489 від 11.05.2017
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(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 15.05.2017 №08/231-1293/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування
03.10.2017 під час голосування за підтримку чи за відхилення 
проекту рішення жодного рішення ухвалено не було.

Земельна ділянка площею 0,5063 га -  в суборенду строком до 01.08.2022.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
Назаренка В. Е. відхилити проект рішення «Про надання дозволу 
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПОЗНЖИ-ЖИЛ-БУД» 
на передачу земельної ділянки в суборенду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОНОЛІТБІЛДІНГ» для будівництва житлового 
будинку із комплексом об'єктів громадського обслуговування та критими 
автостоянками на бульварі Лесі Українки, 7-9 у Печерському районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П Б а л и ц ь к а  О. С., 

Банас Д  М., Бродський В. Я., Негрич М. М., Росляков В. В., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.5.6. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28897
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки ПРИВАТНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ «ВЕЛЕНА» на вул. Кирилівській, 102 
(літ. «М») у Подільському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування виробничої будівлі», 
ПР-12882 від 20.02.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 21.02.2017 №08/231-462/ПР).

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської 
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної 
політики (витяг №08/286-204 від 18.05.2017 з протоколу №6 від
12.04.2017 засідання цієї комісії).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 04.07.2017,
05.09.2017 та 03.10.2017 під час голосування за підтримку чи за 
відхилення проекту рішення жодного рішення ухвалено не було.

Земельна ділянка площею 0,18 га -  в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
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Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВЕЛЕНА» на вул. Кирилівській, 102 
(літ. «М») у Подільському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
виробничої будівлі».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 11, «проти» — немає, «утрималось» -  2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Балицька О. С., 
Банас Д. М , Бродський В. Я., Негрич М. М., Росляков В. В., 
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

32.5.7. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25745
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки об’єднанню співвласників 
багатоквартирного будинку «Івана Франка, 4» на 
вул. Івана Франка, 4 у Шевченківському районі міста 
Києва для обслуговування та експлуатації житлового 
будинку», ПР-9768 від 18.04.2016
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 26.04.2016 №08/231-1975/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 19.07.2016 
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення, направити його з 
матеріалами справи-клопотання К-25745 на розгляд постійної 
комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та 
інформаційної політики та заявнику надати документи, які 
підтверджують, що всі квартири в житловому будинку є 
житловими, оскільки є сумніви, що будинок використовується як 
адміністративний, а не житловий, а також надати рішення 
загальних зборів об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку «Івана Франка, 4» щодо вирішення питання оформлення 
земельної ділянки в постійне користування об’єднанню 
співвласників багатоквартирного будинку «Івана Франка, 4». 

Виносився на повторний розгляд 07.02.2017 згідно з:
- листами ОСББ «Івана Франка, 4» від 02.09.2016 вх. 

№08/14846, від 22.09.2016 вх. № 08/15938 та від 28.09.2016 вх. 
№31 787 щодо надання пояснень до проекту рішення та копій 
документів;

- витягом №08/292-330 від 13.09.2016 з протоколу №20 від
13.09.2016 засідання постійної комісії Київської міської ради з 
питань культури, туризму та інформаційної політики, 
відповідно до якого проект рішення підтримано за умови 
укладення охоронного договору в місячний термін.
Ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та звернутися до 

голови ОСББ «Івана Франка, 4» з проханням надати рішення 
загальних зборів.

Виноситься на повторний розгляд, оскільки відповідь від
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ОСББ «Івана Франка, 4» не надійшла.

Земельна ділянка площею 0,09 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки об’єднанню 
співвласників багатоквартирного будинку «Івана Франка, 4» на 
вул. Івана Франка, 4 у Шевченківському районі міста Києва для 
обслуговування та експлуатації житлового будинку» та повернути його 
разом з матеріалами справ и-клопотання К-25745 до Департаменту 
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) для надання рішення загальних зборів 
об9єднання співвласників багатоквартирного будинку «Івана Франка, 4» 
щодо вирішення питання оформлення земельної ділянки на вул. Івана 
Франка, 4 у  Шевченківському районі міста Києва в постійне 
користування.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С., 

Банас Д. М., Бродський В. Я., Негрич М. М., Росляков В. В., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.5.8. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26367
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНОМУ 
БАНКУ «УКРГАЗБАНК» на вул. Богдана 
Хмельницького, 16-22 у Шевченківському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування об'єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури»,
ПР-9744 від 18.04.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 10.05.2016 №08/231-2068/ПР)

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною 
комісією Київської міської ради з питань житлово-комунального 
господарства та паливно-енергетичного комплексу.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування
06.09.2016 ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та 
направити його на розгляд робочої групи під головуванням 
Назаренка В. Е., а також звернутися до Шевченківської районної в 
місті Києві державної адміністрації.

Виносився на повторний розгляд 09.12.2016 згідно з :
- протоколом засідання робочої групи від 11.10.2016 (реєстр. 

№162 від 20.10.2016), відповідно до якого ухвалили 
рекомендувати постійній комісії Київської міської ради з
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питань містобудування, архітектури та землекористування 
доручити ПАТ Акціонерний банк « УКРГАЗБАНК» розробити та 
затвердити транспортно-пішохідну схему забезпечення 
загальнодоступного міжквартального проїзду; доручити 
Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) провести 
обстеження;

- листом Шевченківської районної в місті Києві державної 
адміністрації від 05.10.2016 №109/01/38-8264 з повідомленням 
щодо відсутності заперечень щодо відведення земельної 
ділянки.

Під час голосування ухвалено підтримати протокол робочої 
групи з рекомендаціями.

Виноситься на повторний розгляд, оскільки Департаментом 
міського благоустрою та збереження природного середовища 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) та ПАТ Акціонерний банк 
«УКРГАЗБАНК» відповіді надані не були.

Земельна ділянка площею 0,02 га -  в оренду на 25 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ 
«УКРГАЗБАНК» на вул. Богдана Хмельницького, 16-22 у Шевченківському 
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування об'єктів інженерно- 
транспортної інфраструктури».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С., 

Банас Д. М., Бродський В. Я., Негрич М. М., Росляков В. В., 
Старовойт В. М , Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.5.9. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26548
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою 
відповідальністю «Тарханкут» на вул. Великій
Житомирській, 19 (літ. В) у Шевченківському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування
адміністративного будинку», ПР-10372 від 21.06.2016 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 22.06.2016 №08/231-2713/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 07.02.2017 
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та направити проект 
рішення на розгляд постійної комісії Київської міської ради з
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питань культури, туризму та інформаційної політики та 
звернутися до Шевченківської районної в місті Києві державної 
адміністрації щодо можливості надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 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.

Виноситься на повторний розгляд згідно з : 
витягом від 07.06.2017 №08/292-256 з протоколу №11 від
07.06.2017 засідання постійної комісії Київської міської ради з 
питань культури, туризму та інформаційної політики, 
відповідно до якого проект рішення підтриманий з 
рекомендаціями, а саме: за умови укладання охоронного 
договору, дотримання заявником інших вимог пам ’ятко- 
охоронного законодавства та зменшення терміну оренди 
земельної ділянки до 5 років;

- листом Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 25. 07.2017 
№064-7695 щодо проведення перевірки, в результаті якої 
встановлено задовільний санітарно-технічний стан земельної 
ділянки;

Відповідь від Шевченківської районної в місті Києві державної 
адміністрації до постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування не надходила.

Земельна ділянка площею 0,04 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 
товариству з обмеженою відповідальністю «Тарханкут» на вул. Великій 
Житомирській, 19 (літ. В) у Шевченківському районі м. Києва для 
експлуатації та обслуговування адміністративного будинку».

2. Звернутися до товариства з обмеженою відповідальністю 
«Тарханкут» з пропозицією укласти охоронний договір.

3. Повернутися до розгляду цього питання після надання інформації 
щодо укладення охоронного договору товариством з обмеженою 
відповідальністю «Тарханкут».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Балицька О. С., 

Банас Д. М., Бродський В. Я.> Негрич М. М., Росляков В. В 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.5.10. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26749
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
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відведення земельної ділянки представництву «Джонс Іст 
8» на вул. Бульварно-Кудрявській, 42-а у 
Шевченківському районі м. Києва для обслуговування та 
експлуатації нежитлового будинку з проведенням 
реконструкції», ПР-10512 від 04.07.2016
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської 
міської ради від 11.07.2016 №08/231-2920/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 08.11.2016 
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та звернутися до 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та до 
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Виносився на повторний розгляд 14.03.2017 згідно з:
- листом Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 23.12.2016 №0570291-23814 щодо надання 
акта обстеження земельної ділянки та матеріалів 
фотофіксації;

- листом Шевченківської районної в місті Києві держаної 
адміністрації від 13.02.2017 №109/01/38-1147 щодо відсутності 
заперечень щодо відведення земельної ділянки.

Під час голосування ухвалено направити проект рішення на 
розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань культури, 
туризму та інформаційної політики.

Виноситься на повторний розгляд згідно з: 
витягом від 07.06.2017 №08/292-258 з протоколу №11 засідання 
постійної комісії Київської міської ради з питань з питань 
культури, туризму та інформаційної політики, відповідно до 
якого ухвалили: враховуючи письмові висновки органу охорони 
культурної спадщини, викладені у  листі від 16.05.2017 №060- 
3567, інформувати постійну комісію Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування 
про те, що проект рішення Київської міської ради можливо 
підтримати з такими рекомендаціями: за умови виключення з 
назви проекту рішення та по тексту слів: «...з проведенням 
реконструкції»;

- листом представництва «Джонс Іст 8» від 27.09.2017 
вх. №08/16502 щодо виключення з назви проекту рішення слів «з 
проведенням реконструкції».

Земельна ділянка площею 0,04 га -  в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки представництву «Джонс Іст 8» на вул. Бульварно- 
Кудрявській, 42-а у Шевченківському районі м. Києва для обслуговування та 
експлуатації нежитлового будинку з проведенням реконструкції» на чергове 
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Балицька О. С., 
Банас Д. М., Бродський В. Я., Негрич М. М., Росляков В. В., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.5.11. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29516
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання 
дозволу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ «КИЇВПРОЕКТ» на передачу частини 
земельної ділянки в суборенду ПУБЛІЧНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНОМУ 
БАНКУ «УКРГ АЗБ АНК» для експлуатації та 
обслуговування цілісного майнового комплексу на 
вул. Богдана Хмельницького, 16-22 у Шевченківському 
районі м. Києва», ПР-13488 від 11.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 15.05.2017 №08/231-1292/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування
03.10.2017 під час голосування за підтримку чи за відхилення 
проекту рішення жодного рішення ухвалено не було.

Частина земельної ділянки площею 0,1205 га від загальної площі 0,7746 га -  в 
суборенду.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією секретаря постійної комісії Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 
Картавого І. Л. відхилити проект рішення «Про надання дозволу 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВПРОЕКТ» на 
передачу частини земельної ділянки в суборенду ПУБЛІЧНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ 
«УКРГАЗБ АНК» для експлуатації та обслуговування цілісного майнового 
комплексу на вул. Богдана Хмельницького, 16-22 у Шевченківському районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  14, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. 77., Балицька О. С., 

Банас Д. М., Бродський В. Я., Негрич М. М., Росляков В. В., 
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.6. Розгляд (повторний розгляд) справ-клопотань (відмова у  наданні 
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок):
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32.6.1. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-27311
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину Кіндякову Андрію 
Олександровичу на вул. Свято-Георгіївській у 
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд», ПР-13330 від 25.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 27.04.2017 №08/231-1110/ПР).

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 Кіндякову Андрію Олександровичу на вул. Свято-Георгіївській у 
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов /. /7., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Зубко Ю. Г., Негрич М. М.у Шарій В. В. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.6.2. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29557
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки об'єднанню кооперативних автостоянок 
«Дублер» на вул. Маршала Конєва, 2 у Голосіївському 
районі м. Києва для влаштування, експлуатації та 
обслуговування відкритої автостоянки»,
ПР-13309 від 25.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 26.04.2017 №08/231-1077/ПР).

Земельна ділянка площею 0,42 га -  в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
об'єднанню кооперативних автостоянок «Дублер» на вул. Маршала Конєва, 2 
у Голосіївському районі м. Києва для влаштування, експлуатації та 
обслуговування відкритої автостоянки».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Харченко О: В., 
Балицька О. С., Зубко Ю. Г., Негрич М. М., Шарій В. В. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.6.3. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29432
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину Штепі Юрію Петровичу на 
вул. Лютневій, 22 у Голосіївському районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-13396 від 04.05.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 10.05.2017 №08/231-1196/ПР).

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 Штепі Юрію Петровичу на вул. Лютневій, 22 у Голосіївському 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Зубко Ю. Г., Негрич М. М.> Шарій В. В. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.6.4. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25506
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки житлово-будівельному кооперативу 
«Фенікс-Мілютенко» на вул. Новопирогівській, 34-38 у 
Голосіївському районі м. Києва для будівництва житлового 
будинку зі (потерпілих інвесторів) вбудованими 
приміщеннями громадського призначення»,
ПР-13385 від 04.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 10.05.2017 №08/231-1197/ПР).

Земельна ділянка площею 1,34 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
житлово-будівельному кооперативу «Фенікс-Мілютенко» на 
вул. Новопирогівській, 34-38 у Голосіївському районі м. Києва для 
будівництва житлового будинку зі (потерпілих інвесторів) вбудованими 
приміщеннями громадського призначення».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Зубко Ю. Г., Негрич М. М., Шарій В. В. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.6.5. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29738
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину Кириченку Олексію 
Олександровичу на вул. Бродівській, 156в у 
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд», ПР-13424 від 05.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 10.05.2017 №08/231-1198/ПР).

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 Кириченку Олексію Олександровичу на вул. Бродівській, 156в у 
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Зубко Ю. Г., Негрич М. М., Шарій В. В. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.6.6. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-30177
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «ЮКОНІС», фізичній особі-підприємцю 
Король Ларисі Володимирівні, громадянину Ємельянову 
Олександру Васильовичу на вул. Братиславській, 266 у
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Деснянському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування об'єктів торговельного призначення», 
ПР-13808 від 31.07.2017
(доручення Київського міського голови від 02.08.2017 
№08/231-1787/ПР).

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
27.09.2017 вх. М 08/16484 з проханням повернути справу-клопотання 
до приймальні Київської міської ради з земельних питань для 
розгляду можливості підготовки завдання проектування.

Земельна ділянка площею 0,02 га -  в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «ЮКОНІС», фізичній особі- 
підприємцю Король Ларисі Володимирівні, громадянину Ємельянову 
Олександру Васильовичу на вул. Братиславській, 266 у Деснянському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування об'єктів торговельного 
призначення».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов /. П., Харченко О. В 

Балицька О. С,, Зубко Ю. Г., Негрич М. М., Шарій В, В. участі в 
голосуванні не брали,

Рішення прийнято.

32.6.7. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28974
Повторний розгляд проекту рішення «Про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянці Обущак 
Дар'ї Іванівні на вул. 209-тій Садовій, діл. 17 у 
Дніпровському районі м. Києва для ведення садівництва», 
ПР-12850 від 20.02.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 21.02.2017 №08/231-463/ПР).

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 19,09,2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою 
групою під головуванням І. Л. Картавого.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом 
засідання цієї робочої групи від 28.09.2017 (реєстр. М І 79 від
05.10.2017), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано 
підтримати проект рішення, оскільки заявлена у  справі-клопотанні 
ініціатива не відповідає містобудівній документації - Генеральному 
плану міста Києва.
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ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Обущак Дар'ї Іванівні на вул. 209-тій Садовій, діл. 17 у 
Дніпровському районі м. Києва для ведення садівництва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П.у Харченко О. В., 

Балицька О. С.у Зубко Ю. Г.у Негрич М  М.у Шарій В. В. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.6.8. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28194
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину Бабичу Андрію 
Олексійовичу на вул. Полярній 10-в в Оболонському 
районі м. Києва для будівництва індивідуального гаража», 
ПР-13270 від 18.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 25.04.2017 №08/231-1047/ПР).

Земельна ділянка площею 0,01 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 Бабичу Андрію Олексійовичу на вул. Полярній 10-в в 
Оболонському районі м. Києва для будівництва індивідуального гаража».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П.у Харченко О. В., 

Балицька О. С.у Зубко Ю. Г.у Негрич М. М.у Шарій В. В. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.6.9. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29343
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальному підприємству «Київський 
метрополітен» на Набережному шосе, 25 у Печерському 
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
виробничо-побутової будівлі (ремонтно-механічні 
майстерні) та вентиляційного кіоску»,

Земельна ділянка площею 0,04 га -  у власність.
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ПР-13271 від 18.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 25.04.2017 №08/231-1044/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
КП «Київський метрополітен» від 04.07.2017 вх. М208/11791 з 
проханням зняти з розгляду та повернути представнику 
КП «Київський метрополітен».

Земельна ділянка площею 0,08 га -  в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному підприємству «Київський метрополітен» на Набережному 
шосе, 25 у Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
виробничо-побутової будівлі (ремонтно-механічні майстерні) та 
вентиляційного кіоску».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В.9 

Балицька О. С., Зубко Ю. Г., Негрич М. М., Шарій В. В. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.6.10. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29351
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВУ «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА 
«АТІКА» на перетині вул. Верхній Вал та Вознесенського 
узвозу у Подільському районі м. Києва для будівництва, 
експлуатації та обслуговування житлово-офісного 
комплексу з об'єктами торговельно-громадського 
призначення та паркінгом», ПР-13348 від 25.04.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 26.04.2017 №08/231-1083/ПР).

Земельна ділянка площею 0,1965 га -  в оренду на 25 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФІНАНСОВО- 
ПРОМИСЛОВА ГРУПА «АТІКА» на перетині вул. Верхній Вал та 
Вознесенського узвозу у Подільському районі м. Києва для будівництва, 
експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з об'єктами 
торговельно-громадського призначення та паркінгом».
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ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. И , Харченко О. В., 

Балицька О. С., Зубко Ю. Г., Негрич М. М., Шарій В. В. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.6.11. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29352
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВУ «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА 
«АТІКА» на вул. Кожум'яцькій у Подільському районі 
м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування 
житлово-офісного комплексу з об'єктами торговельно- 
громадського призначення та паркінгом»,
ПР-13355 від 25.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 27.04.2017 №08/231-1105/ПР).

Земельна ділянка площею 0,2600 га -  в оренду на 25 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФІНАНСОВО- 
ПРОМИСЛОВА ГРУПА «АТІКА» на вул. Кожум'яцькій у Подільському 
районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово- 
офісного комплексу з об'єктами торговельно-громадського призначення та 
паркінгом».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. И , Харченко О. В 

Балицька О. С., Зубко Ю. Г., Негрич М. М., Шарій В. В. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.6.12. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29600
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕЛІКСІЯ» на
вул. Кожум'яцькій у Подільському районі м. Києва для 
будівництва, експлуатації та обслуговування житлово- 
офісного комплексу з об'єктами торговельно- 
громадського призначення та паркінгом»,
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ПР-13443 від 10.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 11.05.2017 №08/231-1210/ПР).

Земельна ділянка площею 0,0715 га -  в оренду на 25 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕЛІКСІЯ» на 
вул. Кожум'яцькій у Подільському районі м. Києва для будівництва, 
експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з об'єктами 
торговельно-громадського призначення та паркінгом».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Зубко Ю. Г.у Негрич М. М., Шарій В. В. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.6.13. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28621
Повторний розгляд проекту рішення «Про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Ліннику Олексію Володимировичу у мікрорайоні 
Жуляни у Солом'янському районі м. Києва для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», ПР-12603 від 06.01.2017 
(доручення Київського міського голови від 13.01.2017 
№08/231-131/ПР).

З урахуванням листів від ГО «Спілка учасників АТО та 
інвалідів війни» Чайка-2» від 19.01.2017 вх. №08/961 та 
Лінника О. В. від 20.01.2017 вх. №08/Л-688 щодо повернення 
проекту рішення на доопрацювання до Департаменту земельних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) для коригування меж земельної 
ділянки.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування
15.05.2017 розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду 
робочою групою під головуванням В. Е. Назаренка.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом 
засідання цієї робочої групи від 29.09.2017 (реєстр. №186 від
05.10.2017), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано 
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,13 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
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УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Ліннику Олексію Володимировичу у мікрорайоні Жуляни у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Зубко Ю. Г., Негрич М. М., Шарій В. В. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.6.14. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28649
Повторний розгляд проекту рішення «Про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Вульчину Віталію Степановичу у мікрорайоні Жуляни у 
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд», ПР-12627 від 06.01.2017
(доручення Київського міського голови від 13.01.2017 
№08/231-136/ПР).

З урахуванням листа Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 14.03.2017 вх. №08/4546 з 
пуопозииією створити робочу групу для об ’єктивного розгляду та 
врегулювання спірних питань між учасниками АТО та 
мешканиями мікрорайону Жуляни щодо Формування меж та 
відведення земельних ділянок та листів Вульчина В. С. від
20.01.2017 вх. №08/В-683 та ГО «Спілка учасників АТО та 
інвалідів війни» Чайка-2» від 19.01.2017 вх. №08/961 щодо 
повернення проекту рішення на доопрацювання до Департаменту 
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) для коригування меж 
земельних ділянок.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування 15.05.2017 
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою 
групою під головуванням В. Е. Назаренка.

Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом 
засідання цієї робочої групи від 15.09.2017 (реєстр. №161 від
27.09.2017), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано 
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,09 га -  у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
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громадянину Вульчину Віталію Степановичу у мікрорайоні Жуляни у 
Солом’янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов 7. 77., Харченко О. В., 

Балицька О. С З у б к о  Ю. Г., Негрич М. М.у Шарій В. В. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.6.15. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-28966
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянці Мусієнко Любові 
Григорівні на вул. Миколи Трублаїні у Святошинському 
районі міста Києва для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд»,
ПР-13365 від 26.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 27.04.2017 №08/231-1122/ПР).

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов 
лист заявниці Мусієнко Л. Г. від 21.07.2017 вх. №08/М-7327 щодо 
заперечень до проекту рішення.

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 Мусієнко Любові Григорівні на вул. Миколи Трублаїні у 
Святошинському районі міста Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Харченко О. В., 

Балицька О. С, Зубко Ю. Г., Негрич М. М., Шарій В. В. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.6.16. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29399
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОСТАНДАРТ ПЛЮС», 
товариству з обмеженою відповідальністю 
«ПРЕЗИДЕНТ-СЕРВІС» на вул. Дегтярівській, 62 у
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Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та 
обслуговування торговельного комплексу»,
ПР-13266 від 18.04.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 25.04.2017 №08/231-1046/ПР).

Земельна ділянка площею 0,05 га -  в оренду на 15 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОСТАНДАРТ 
ПЛЮС», товариству з обмеженою відповідальністю «ПРЕЗИДЕНТ-СЕРВІС» 
на вул. Дегтярівській, 62 у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування торговельного комплексу».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Кісільов І. /7., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Зубко Ю. Г., Негрич М. М Ш а р і й  В. В. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

32.6.17. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-29763
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину Завгородньому Івану 
Михайловичу у пров. Нагірному у Шевченківському 
районі м. Києва для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд», 
ПР-13431 від 05.05.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 10.05.2017 №08/231-1199/ПР).

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 Завгородньому Івану Михайловичу у пров. Нагірному у 
Шевченківському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Балицька О. С., Зубко Ю. Г., Негрич М. М., Шарій В. В. участі в 
голосуванні не брали.

Рішення прийнято.
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33. Різне (розгляд листів, звернень та депутатських звернень) - матеріали 
додаються.

33.1. СЛУХАЛИ: Розгляд звернення Комітету Верховної Ради України з
питань будівництва, містобудування і житлово- 
комунального господарства від 22.09.2017 №04-12/13-725 
до Прем'єр-міністра України щодо стану житлового 
будівництва, забезпечення захисту прав громадян на 
отримання житла у будинках, що будуються із залученням 
коштів таких громадян та проблеми добудови 
багатоповерхових житлових будинків {відповідно до листа 
Віце-прем ’єр-міністра України - міністра регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України Г. Зубка від 04.10.2017 вх. №34896) - 
матеріали додаються.

(Звернення Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, 
містобудування і житлово-комунального господарства від 22.09.2017 
N904-12/13-725, лист Віце-прем’єр-міністра України - міністра 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України Г. Зубка від 04.10.2017 вх. N34896 - на 7-ми 
арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Доручити Департаменту з питань державного архітектурно- 
будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Департаментом 
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) та Департаментом 
будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) розробити 
порядок завершення будівництва багатоквартирних житлових будинків, 
що споруджуються із залученням коштів фізичних осіб у  разі 
неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво, та 
передати його на розгляд Київської міської ради.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» — немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Банас Д. М., 

Меліхова Т. 1 Петровець О. Ф., Росляков В. В., Шарій В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

33.2. СЛУХАЛИ: Розгляд листа представників громади селища Водогін
Оболонського району м. Києва від 05.10.2017 вх. №08/КО- 
8874 щодо винесення на розгляд постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та
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землекористування питання незаконного будівництва на 
вул. П. Морозова в Оболонському районі м. Києва 
(територія даної забудови -  ліс заповідника Пуща-Водиця) - 
матеріали додаються.

(Лист представників громади селища Водогін Оболонського району 
м. Києва від 05.10.2017 вх. №08/КО-8874 - на 1-му арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Панченко А. В., Старовойт В. М., Меліхова Т. І.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд листа представників громади селища 
Водогін Оболонського району м. Києва від 05.10.2017 вх. М08/КО-8874 щодо 
винесення на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування питання незаконного 
будівництва на вул. П. Морозова в Оболонському районі м. Києва (територія 
даної забудови -  ліс заповідника Пуща-Водиця).

2. Створити робочу групу у  складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудуванняу архітектури та 
землекористування Старовойта В. М., Назаренка В. Е.у Римаренка С. Г.у 
Кісільова І. П.у Бродського В. Я. із залученням представників громадськості 
та депутата Київської міської ради, обраного по даному територіальному 
виборчому окрузі, Веремеєнко О. Л. для додаткового вивчення цього 
питання. Визначити головою робочої групи депутата Старовойта В. М.

3. Звернутися до Департаменту з питань державного архітектурно- 
будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації)у Департаменту 
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) та Департаменту міського благоустрою 
та збереження природного середовища виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо проведення 
комплексної перевірки будівництва на вул. П. Морозова в Оболонському 
районі м. Києва.

4. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи, а також надходження відповідей 
Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю 
міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), Департаменту земельних ресурсів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
та Департаменту міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  17, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В.у Банас Д. М.у 

Петровець О. Ф.у Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення прийнято.

33.3. СЛУХАЛИ: Розгляд депутатського звернення К. В. Ялового від
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17.10.2017 вх. №36664 щодо винесення на розгляд постійної 
комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування питання незаконного 
будівництва за адресою вул. Туполєва, 18-е у 
Шевченківському районі м. Києва - матеріали додаються.

(Депутатське звернення К. В. Ялового від 17.10.2017 вх. № 36664 - на 
11-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кулаковський Ю. П.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд депутатського звернення К. В. Ялового від 
17.10.2017 вх. №36664 щодо винесення на розгляд постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування 
питання незаконного будівництва за адресою вул. Туполєва, 18-е у 
Шевченківському районі м. Києва.

2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Кісільова І. П., Міщенка О. Г., Назаренка В. Е., 
Баленка І. М., Бродського В. Я. для додаткового вивчення цього питання. 
Визначити головою робочої групи депутата Кісільова І. П.

3. Звернутися до Департаменту з питань державного архітектурно- 
будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменту 
міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
щодо проведення перевірки стосовно законності будівництва на земельній 
ділянці площею 0,0749 га на вул. Академіка Туполєва, 18-е у  
Шевченківському районі м. Києва, що перебуває в оренді громадянина 
Грігоряна Ю. Л. для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі.

4. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати 
інформацію щодо видачі громадянину Грігоряну Ю. Л. містобудівних умов 
та обмежень забудови земельної ділянки на вул. Академіка Туполєва, 18-е у  
Шевченківському районі м. Києва.

5. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу 
засідання цієї робочої групи, а також надходження відповідей 
Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю 
міста Києва 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 
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації).

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  16, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
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Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Банас Д. М., 
Негрич М. М.у Петровець О. Ф.у Шарій В. /?. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

33.4. СЛУХАЛИ: Розгляд протоколу засідання робочої групи від 02.10.2017
(реєстр. №192 від 10.10.2017) з опрацювання 
депутатського звернення О. С. Балицької від 08.12.2016 
вх. №08/21777 щодо розгляду питання врегулювання 
ситуації, пов'язаної з належним забезпеченням соціальної 
інфраструктури в мікрорайоні Воздвиженка - матеріали 
додаються.

(Протокол засідання робочої групи від 02.10.2017 (реєстр. №192 від
10.10.2017), депутатське звернення О. С. Балицької від 08.12.2016 
вх. N08/21777 - на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Балицька О. С., Михайленко В. О.

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити протокол засідання робочої групи від 02.10.2017 
(реєстр. МІ 92 від 10.10.2017) з опрацювання депутатського звернення 
О. С. Балицької від 08.12.2016 вх. М08/21777 щодо розгляду питання 
врегулювання ситуації, пов'язаної з належним забезпеченням соціальної 
інфраструктури в мікрорайоні Воздвиженка.

2. Звернутись до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) та Подільської районної в місті Києві державної адміністрації з 
проханням:

~ вжити заходів щодо збільшення потужностей (кількості місць)/ 
коригування планів щодо збільшення місткості групових приміщень у 
дошкільних навчальних закладах комунальної форми власності, 
наближених до мікрорайону Воздвиженка у Подільському районі 
м. Києва;

- здійснити розрахунки необхідних потужностей (кількості місць) у 
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, наближених до 
мікрорайону Воздвиженка у Подільському районі м. Києва, з 
урахуванням новостворених житлових будинків у мікрорайоні;

- вжити заходів щодо збільшення потужностей (кількості місць) в 
загальноосвітніх навчальних закладах комунальної форми власності, 
наближених до мікрорайону Воздвиженка у Подільському районі 
м. Києва.
3. Звернутись до Департаменту транспортної інфраструктури міста Києва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації та Подільської районної в місті Києві державної адміністрації з 
проханням:

- вжити заходів щодо передачі вулично-дорожньої мережі мікрорайону 
Воздвиженка у Подільському районі м. Києва на баланс КП «Шляхово-
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експлуатаційного управління по ремонту та утриманню автомобільних 
шляхів та споруд на них Подільського району» та/або іншого можливого 
підприємства, установи, організації відповідно до законодавства України, 
зокрема створених громадою мікрорайону;

- вжити заходів щодо проведення ремонтних робіт вулично-дорожньої 
мережі мікрорайону Воздвиженка у Подільському районі м. Києва;

- розглянути питання та вчинити відповідні дії для будівництва 
перехоплюючого багаторівневого надземного паркінгу при в’їзді на 
територію мікрорайону Воздвиженка у Подільському районі м. Києва за 
рахунок місцевого бюджету та/або шляхом залучення коштів від 
приватних інвесторів;

- розглянути питання та вчинити відповідні дії щодо облаштування 
пішохідної зони на території мікрорайону Воздвиженка у Подільському 
районі м. Києва з проведенням відповідного експерименту.
4. Звернутись до голови Подільської районної в місті Києві державної 

адміністрації з проханням:
- здійснити обстеження наявності будь-яких інженерних мереж 

зовнішнього освітлення на території мікрорайону Воздвиженка у 
Подільському районі м. Києва, що можуть бути передані до комунальної 
власності м. Києва та/або іншої форми власності;

- розглянути питання та вчинити відповідні дії щодо виконання робіт з 
будівництва мереж зовнішнього освітлення мікрорайону Воздвиженка у 
Подільському районі м. Києва;

- здійснити розрахунок відповідних капітальних видатків з бюджету 
м. Києва або за рахунок запланованих надходжень з інших джерел 
(інвестиційних) щодо виконання робіт з будівництва мереж зовнішнього 
освітлення мікрорайону Воздвиженка у Подільському районі м. Києва;

- створити робочу групу при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації щодо вирішення проблем, пов’язаних з мікрорайоном 
Воздвиженка у Подільському районі м. Києва;

- долучити до діяльності зазначеної робочої групи всіх заінтересованих 
осіб, але не тільки мешканців мікрорайону, але й представників 
замовників (забудовників) території мікрорайону, представників органів 
державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій, що здійснюють діяльність на території мікрорайону, 
депутатів Київської міської ради тощо;

- розглянути на зазначеній робочій групі, зокрема (але не виключно) такі 
питання:

- забудови території мікрорайону;
- розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

(облаштування додаткових в’їздів/виїздів з території мікрорайону);
- забезпечення мікрорайону зовнішнім освітленням;
- встановлення балансоутримувача вулично-дорожньої мережі 

мікрорайону;
- можливість будівництва перехоплюючого багаторівневого паркінгу 

при в’їзді на територію мікрорайону;
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- обмеження проїзду на територію мікрорайону/створення пішохідної 
зони тощо.

5. Звернутись до Міністерства культури України та Департаменту 
культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) з проханням:

- забезпечити, в межах компетенції, відновлення та схоронність 
«Меморіального будинку, в якому жив народний художник УРСР 
Світлицький Г.П.» на вул. Дегтярній, ЗО у Подільському районі м. Києва, 
що рішенням виконавчого комітету Київської міської ради народних 
депутатів від 27.01.1970 № 159 взятий на державний облік як пам’ятка 
місцевого значення;

- забезпечити укладення охоронного договору з власником 
«Меморіального будинку, в якому жив народний художник УРСР 
Світлицький Г.П.» на вул. Дегтярній, 30 у Подільському районі м. Києва 
відповідно до вимог законодавства України у сфері охорони культурної 
спадщини;

- здійснити позапланову перевірку проведення будівельних робіт на
вул. Дегтярній, 2-4 у Подільському районі м. Києва щодо дотримання 
забудовником вимог законодавства України у сфері охорони культурної 
спадщини;

- за наявності порушень, зупинити будь-які будівельні роботи на
вул. Дегтярній, 2-4 у Подільському районі м. Києва шляхом видачі 
відповідних приписів;

- за наявності порушень вчинити дії, в межах компетенції, щодо
притягнення винуватих осіб до відповідальності відповідно до
законодавства України.
6. Депутату Київської міської ради Балицькій О, С. підготувати 

проект рішення Київської міської ради «Про розірвання договору оренди 
земельної ділянки за адресою: вул. Дегтярна, 2-4 у Подільському районі 
м. Києва» у встановленому законодавством України порядку (судовому або 
позасудовому, в залежності від виявлених порушень).

7. Звернутись до Державної архітектурно-будівельної інспекції України 
та Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю 
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) з проханням:

- здійснити позапланову перевірку проведення будівельних робіт за 
адресою: вул. Дегтярна 2-4 у Подільському районі м. Києва;

- здійснити позапланову перевірку містобудівних умов та обмежень 
забудови земельної ділянки за адресою: вул. Дегтярна 2-4 у Подільському 
районі м. Києва;

- здійснити перевірку Декларації, на підставі якої ведеться будівництво за 
адресою: вул. Дегтярна 2-4 у Подільському районі м. Києва, на предмет 
відповідності заявленої забудовником категорії складності об’єкта;

- за наявності порушень скасувати Декларацію, на підставі якої ведеться 
будівництво за адресою: вул. Дегтярна 2-4 у Подільському районі 
м. Києва.
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8. Звернутись до Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) з такими вимогами:

- надати припис про демонтаж будівельного паркану навколо земельної 
ділянки за адресою: вул. Дегтярна 2-4 у Подільському районі м. Києва;

- забезпечити демонтаж будівельного паркану навколо земельної ділянки 
за адресою: вул. Дегтярна 2-4 у Подільському районі м. Києва.
9. Доручити депутатам Київської міської ради розробити проект рішення 

Київської міської ради «Про внесення змін до Міської програми створення 
(оновлення) містобудівної документації у м. Києві», відповідно до якого в 
Перелік містобудівної документації для розроблення (оновлення) у м. Києві 
додати пункт «ДПТ Воздвиженка». Межі та площу зазначеного ДПТ 
визначити додатково після проведення консультацій з громадою та 
представниками Департаменту містобудування та архітектури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  15, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Банас Д. М., 

Негрич М. М.у Петровець О. Ф., Росляков В. В Ш а р і й  В. В. 
участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

Питання, винесені на розгляд додатково, прийняті рекомендації, 
висновки та інші рішення постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування

34. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-8203
Проект рішення «Про надання управлінню освіти
Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації земельної ділянки для реконструкції
середньої загальноосвітньої школи № 103 з подальшою 
експлуатацією та обслуговуванням на вул. Алма- 
Атинській, 89 у Дніпровському районі м. Києва»,
ПР-14561 від 02.11.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.11.2017 №08/231-2671/ПР).

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною 
комісією Київської міської ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді 
та спорту.

До постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист 
управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації від 07.11.2017 вх. №08/19053 щодо коригування 
цільового призначення земельної ділянки, а саме: викласти його у  
такій редакції: «для експлуатації та обслуговування середньої 
загальноосвітньої школи № 103».

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської
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міської ради від 02.11.2017 №08/231-2671/ПР, проект рішення з 
пояснювальною запискою та додатками до нього, лист управління 
освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 
від 07.11.2017 вх. №08/19053 - на 8-ми арк.)

Земельна ділянка площею 0,9416 га - в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання управлінню освіти 
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації земельної ділянки 
для реконструкції середньої загальноосвітньої школи № 103 з подальшою 
експлуатацією та обслуговуванням на вул. Алма-Атинській, 89 у 
Дніпровському районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: викласти цільове 
призначення земельної ділянки у  такій редакції: «для експлуатації та 
обслуговування середньої загальноосвітньої школи № 103», враховуючи 
звернення управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації від 07.11.2017 вх №08/19053.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Баленко І. М., Балицька О. С., Банас Д. М., Негрич М. М., 
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

35. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-24135
Проект рішення «Про надання земельної ділянки 
комунальному підприємству виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
«Спортивний комплекс» для влаштування, експлуатації та 
обслуговування автостоянки (паркінгу) та благоустрою 
території в межах вул. Богдана Хмельницького, 
вул. Михайла Коцюбинського та вул. В’ячеслава 
Липинського у Шевченківському районі м. Києва»,
ПР-14563 від 02.11.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.11.2017 №08/231-2672/ПР).

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.11.2017 №08/231-2672/ПР, проект рішення з 
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 9-ти арк.)

Земельна ділянка площею 0,2236 га - в постійне користування.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання земельної ділянки 
комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) «Спортивний комплекс» для 
влаштування, експлуатації та обслуговування автостоянки (паркінгу) та
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благоустрою території в межах вул. Богдана Хмельницького, 
вул. Михайла Коцюбинського та вул. В’ячеслава Липинського у 
Шевченківському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Баленко І. М.у Балицька О. С, Банас Д. М., Негрич М. М.у 
Старовойт В. М.у Шарій В. А участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

36. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-23986
Проект рішення «Про розірвання договору оренди 
земельної ділянки від 11.12.2003 № 91-6-00201 (з 
урахуванням угоди від 31.03.2016 № 85), укладеного між 
Київською міською радою та приватним акціонерним 
товариством «Український інститут по проектуванню 
підприємств оборонної промисловості та 
машинобудування «Укрпромпроект», ПР-14562 від 02.11.2017 
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.11.2017 №08/231-2673/ПР).

(Доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 02.11.2017 №08/231-2673/ПР, проект рішення з 
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 8-ми арк.)

Проектом рішення передбачено: розірвати договір оренди земельної ділянки 
від 11.12.2003 № 91-6-00201 (з урахуванням угоди від 31.03.2016 № 85) 
площею 0,2972 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про розірвання договору оренди 
земельної ділянки від 11.12.2003 № 91-6-00201 (з урахуванням угоди від
31.03.2016 № 85), укладеного між Київською міською радою та приватним 
акціонерним товариством «Український інститут по проектуванню 
підприємств оборонної промисловості та машинобудування 
«Укрпромпроект».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  13, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П.у Харченко О. В.у 

Баленко І. М.у Балицька О. С., Банас Д. М.у Негрич М. М.у 
Старовойт В. М.у Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

Рішення прийнято.

37. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-24293
Проект рішення «Про припинення комунальному 
підприємству з питань будівництва житлових будинків 
«Житлоінвестбуд-УКБ» права постійного користування
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земельною ділянкою № 19 у 3-ому мікрорайоні житлового 
масиву Позняки в Дарницькому районі м. Києва»,
ПР-14564 від 03.11.2017
(доручення заступника міського голови -  секретаря Київської 
міської ради від 06.11.2017 №08/231-2679/ПР).

(Доручення заступника міського голови — секретаря Київської 
міської ради від 06.11.2017 №08/231-2679/ПР, проект рішення з 
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 7-ми арк,)

Проектом рішення передбачено: припинити комунальному підприємству з 
питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» право 
постійного користування земельною ділянкою площею 3,6797 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про припинення комунальному 
підприємству з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд- 
УКБ» права постійного користування земельною ділянкою № 19 у 3-ому 
мікрорайоні житлового масиву Позняки в Дарницькому районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає. 
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В,, 

Баленко І. М., Балицька О. С., Банас Д. М., Негрич М. М., 
Непоп В. І., Старовойт В, М., Шарій В. В, участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

38. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про відмову в поновленні ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БУДПРОМАЛЬЯНС» договору оренди земельної ділянки 
для благоустрою скверу на вул. Селянській в Оболонському 
районі м. Києва» з правовим висновком управління 
правового забезпечення діяльності Київської міської ради 
від 04.07.2017 №08/230-1630 (ПР-11569 від 27.09.2016, 
кадастрова справа А-20386, доручення заступника міського 
голови — секретаря Київської міської ради від 29.09.2016 
№08/231-4032/ПР).

(Правовий висновок управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради від 04.07.2017 №08/230-1630, проект рішення з 
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 9-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати зауваження, викладені у  правовому висновку 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
04.07.2017 №08/230-1630, та відхилити проект рішення Київської міської 
ради «Про відмову в поновленні ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
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ВІДЛОВІ ДАЛЬНІСТЮ «БУДПРОМАЛЬЯНС» договору оренди земельної 
ділянки для благоустрою скверу на вул. Селянській в Оболонському районі 
м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -  12, «проти» -  немає, «утрималось» -  немає.
Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Харченко О. В., 

Баленко І. М., Балицька О. С., Банас Д. М.у Бродський В. Я.9 
Негрич М. М., Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні 
не брали.

Рішення прийнято.

Г олова комісії

Секретар комісії

О. Г. Міщенко

І. Л. Картавий

г
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ДЕПУТАТ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

 201 с?_р.

Київська міська рада 
15.11.2017 № 08/19587

*олз-7#г

Голові
Постійної комісії Київської міської 
ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування, 
Міщенку О. Г.
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36

ОКРЕМА ДУМКА
депутата Київської міської ради Картавого І. Л. до протоколу засідання постійної 

комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування, яке відбулося 07 листопада 2017 року

1) На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування (надалі - Комісія), яке відбулося 
07 листопада 2017 року, розглядався проект рішення № ПР-11455 від 20.09.2016 із 
матеріалами кадастрової справи А-21652 (питання № 31.4.11): «Про поновлення 
ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ІнТеКо» договору оренди земельної ділянки 
для будівництва житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського та 
торговельного призначення і підземним паркінгом на вул. Федора Максименка, 7 
(літера "А") в Оболонському районі м. Києва», в результаті чого ухвалено поновити 

^поговір оренди без прийняття Київською міською радою рішення.
З матеріалів справи вбачається, що дія договору оренди земельної ділянки 

від 29.12.2009 № 78-6-00612 закінчилася 29.12.2014 (надалі - Договір).
Керуючись ч. 2, ст. 33 Закону України “Про оренду землі” (в редакції від

11.08.2013, чинній на момент закінчення терміну дії договору): «Орендар, який має 
намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на 
новий строк, зобов'язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку 
договору оренди землі у  строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за 
місяць до спливу строку договору оренди землі».

Орендарем лист-повідомлення (клопотання) про поновлення Договору на 
новий строк, в розумінні ч. 2 ст. 33 ЗУ «Про оренду землі», подано 22.06.2015 
(КОП-0594), тобто по проходженню шести місяців з моменту припинення дії 
Договору.

Отже, Договір оренди земельної ділянки від 29.12.2009 № 78-6-00612, що 
розташована на вул. Федора Максименка, 7 (літера "А") в Оболонському районі
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м. Києва, площею 0,4880 га (кадастровий № 8000000000:85:112;0002п), вважається 
припиненим у зв’язку із закінченням терміну, на який йорр укладено, а постійна 
комісія Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 

“ землекористування не повноважна поновлювати договір оренди, що вважається 
припиненим.

З огляду на вищевказане, переважне право на поновлення дії Договору 
ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ІнТеКо» не використано, а отже передача в 
оренду земельної ділянки № 8000000000:85:112:0002п, площею 0,4880 га на 
вул. Федора Максименка, 7 (літера "А") в Оболонському районі м. Києва можлива 
виключно в загальному порядку на підставі рішення Київської міської ради шляхом 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Також, в ході розгляду даного питання Комісією виявлено порушення 
орендарем умов Договору, що полягає у використанні земельних ділянок не 
відповідно до цільового призначення. Згідно матеріалів кадастрової справи 
№ А-21652 зазначена ділянка надавалась для будівництва житлового будинку з 
вбудованими приміщеннями громадського та торговельного призначення і 
підземним паркінгом. Натомість, по даний час жодних робіт по забудові земельної 
ділянки здійснено не було.

Крім того, за наявності зазначених порушень питання щодо поновлення 
вищевказаного договору необхідно розглядати на пленарному засіданні сесії 
Київської міської ради для прийняття відповідного рішення. В свою чергу договір 
оренди не підлягав поновленню без прийняття рішення Київською міською радою 
(на підставі висновку Комісії).

З урахуванням вищевказаних обставин зазначений проект висновку не міг бути 
ч ^підтриманий Комісією.

2) На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування, яке відбулося 07 листопада 
2017 року, розглядався проект висновку до кадастрової справи № А-23296 (питання 
№ 31.5.7): «Про поновлення представництву «ГООЙООРД Б.В.» договору оренди 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на 
вул. Богдана Хмельницького, 52 у Шевченківському районі м. Києва», в результаті 
чого ухвалено підтримати даний проект висновку.

3 матеріалів справи вбачається, що дія договору оренди земельної ділянки 
№ 88-6-00027 від 11.09.2001 року закінчилася 11.09.2016 (надалі - Договір).

Керуючись ч. 2, ст. 33 Закону України “Про оренду землі” (в редакції від 
20.12.2015, чинній на момент закінчення терміну дії договору): «Орендар, який має 
намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на 
новий строк, зобов'язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку 
договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за 
місяць до спливу строку договору оренди землі».

Орендарем лист-повідомлення (клопотання) про поновлення Договору на 
новий строк, в розумінні ч. 2 ст. 33 ЗУ «Про оренду землі», подано 23.02.2017 
(КОП-Ю16), тобто по проходженню більш ніж п’яти місяців з моменту припинення 
дії Договору.

Отже, договір оренди земельної ділянки № 8000000000:88:199:0044л, площею 
0,1509 га, що розташована на вул. Богдана Хмельницького, 52 у Шевченківському



районі м. Києва, вважається припиненим у зв'язку із закінченням терміну, на який 
його укладено, а постійна комісія Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування не повноважна поновлювати договір оренди, що 
вважається припиненим.

З огляду на вищевказане, переважне право на поновлення дії Договору 
4 представництвом «ГООЙООРД Б.В.» не використано, а отже передача в оренду 

земельної ділянки № 8000000000:88:199:0044п, площею 0,1509 га, що розташована 
на вул. Богдана Хмельницького, 52 у Шевченківському районі м. Києва, можлива 
виключно в загальному порядку на підставі рішення Київської міської ради шляхом 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Крім того, проект висновку підготовлено відповідно до пункту 6 статті 34 
рішення Київської міської ради від 04.03.2015 № 195/1060 (про що наявна 
примітка у проекті висновку), яке втратило чинність на підставі рішення Київської 
міської ради від 20.04.2017 № 241/2463.

З урахуванням вищевказаних обставин зазначений проект висновку не міг бути 
підтриманий Комісією.

Крім того, серед мешканців на даний час існує стійкий громадський супротив 
щодо поновлення зазначених договорів оренди.

Керуючись п. З, ст. 11 рішення Київської міської ради «Про затвердження 
Положення про постійні комісії Київської міської ради» від 19.06.2014 № 9/9: «До 
протоколу додається окрема думка члена комісії, який не погоджується з 
результатами голосування, якщо вона була викладена в письмовій формі членом 
комісії».

г- Зважаючи на вищевикладене, я не погоджуюсь з результатами голосування 
^ щодо:

- підтримання проекту висновку до кадастрової справи № А-21652 (питання 
№ 31.4.11): «Про поновлення ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ІнТеКо» 
договору оренди земельної ділянки для будівництва житлового будинку з 
вбудованими приміщеннями громадського та торговельного призначення і 
підземним паркінгом на вул. Федора Максименка, 7 (літера "А") в Оболонському 
районі м. Києва»;

- підтримання проекту висновку до кадастрової справи № А-23296 (питання 
№ 31.5.7): «Про поновлення представництву «ГООЙООРД Б.В.» договору оренди

Д  земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на 
вул. Богдана Хмельницького, 52 у Шевченківському районі м. Києва».

Також прощу додати викладену в письмовій формі окрему думку до протоколу 
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування від 07 листопада 2017 року.

З повагою
Депутат Київської міської ради
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о В цьому документі 
пронумеровано та прошито 
262 сторінки.

Голова постійної комісії 
Київської мшіущ шЬи з питань 
містобудувстняЛфхітектури та 
землекощстувітня

О. Г. Міщенко

Секретар постійної комісії 
Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та


