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

тел./факс (044) 202-73-09

П ротокол № 12
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування

від 24.05.2016 - 31.05.2016
Місце проведення 24.05.2016: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
зала засідань, №1017, 10-й поверх., 10:00 год.
Місце проведення 31.05.2016: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
зала засідань, №1017, 10-й поверх., 13:00 год.
П рисутні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.05.2016:
Міщенко О. Г.

голова постійної комісії, головуючий;

Марченко Р. В.

Турець В. В.

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

Картавий І. Л.

секретар постійної комісії;

Баленко І. М.
Балицька О. С.
Банас Д. М.
Бродський В. Я.
Зубко Ю. Г.

члени постійної комісії

Кісільов І. П.

Кримчак С. О.
Меліхова Т. І.
Михайленко В. О.
Назаренко В. Е.
Негрич М. М.
Петровець О. Ф.
Римаренко С. Г.
Росляков В. В.
Шарій В. В.
Шкуро М. Ю.
Всього присутні 20 депутатів Київської міської ради, членів постійної комісії.
Відсутні депутати: Харченко О. В., Непоп В. І., Старовойт В. М.
П рисутні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 31.05.2016:
Міщенко О. Г.

-

голова постійної комісії, головуючий;

Марченко Р. В.

-

Кісільов І. П.

-

Турець В. В.
Харченко О. В.

-

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

Картавий І. Л.

-

секретар постійної комісії;

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

- члени постійної комісії

Всього присутні 21 депутат Київської міської ради, член постійної комісії.
Відсутні депутати: Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю.

Запрош ені:
Башлаков С. В.;
Андрєєв А. С.;
Бохняк В. Я.;
Богатов К. В.
Яроцька Е. М.
Марченко В. П.

Мілованова Я. О.

Поліщук О. Г.

Лішанський Є. Ю.
Дюжев С. А.
ГлєбаВ. Ю.
Агєєва В. В.
Корецький С. П.
Гончаренко Г. В.,
Цвєткова А. М.,
Ільченко Г. М.,
Дудка А. С.
Яковенко А. В.
Жуков В. В.
Мандобура В. В.
Завадський М. П.
Браславський В. Ф.
Герасименко С. В.
Юматова Н. М.
Мороз В. М.
Цюцюра Т. І.
Цимбал Л. Є.
Максименко Т. О.
Титаренко В.
Батовська Н. А.
Галаган Ю. О.;
Тугай С. В.
Примак М.
Балима О.

депутати Київської міської ради;

перший заступник начальника Головного управління
Держгеокадастру у м. Києві;
заступник
начальника
управління
державного
земельного
кадастру
Г оловного
управління
Держгеокадастру у м. Києві;
заступник начальника управління регулювання забудови
міста - начальник відділу регулювання забудови
центральних
районів
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);
керівник товариства з обмеженою відповідальністю
«Виробничо-технічна агенція»;
головний
спеціаліст
Інституту
архітектурного
менеджменту;
представник громадськості;
представник громадськості;
представник громадськості;
по питанню 25.6 порядку денного;

по питанню 25.2 порядку денного;
по кадастровій справі А -19727;
по кадастровій справі Д-6639;
по кадастровій справі А-21847;
по кадастровій справі А-6822;
по кадастровій справі П-9294;
по кадастровій справі П -9118;
по кадастровій справі А-2960;
по кадастровій справі А -15069;
по кадастровій справі П-9406;
по кадастровій справі А-22296;
по кадастровій справі Є -1229;
по кадастровій справі П-9286;
по кадастровій справі Є -1210;
по кадастровій справі А-20801;
по кадастровій справі А-22402;
З

Чучкалов Д. В.
Терещенко О. В.;
Добринін В. В.
Швед Г. П.
Дружина Т. Г.
Матвєєва Т. І.
Шевченко Н. А.
Солотва Н. Б.
Кударка В. Д.

-

по справі-клопотанню К-24645;
по справі-клопотанню К-25562;

-

по
по
по
по
по
по

справі-клопотанню
справі-клопотанню
справі-клопотанню
справі-клопотанню
справі-клопотанню
справі-клопотанню

К-20445;
К-25427;
К-26596;
К-26601;
К-25673;
К-25022.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування
24.05.2016-31.05.2016
1. Розгляд проекту ріш ення «Про затвердження Порядку набуття прав на
землю із земель комунальної власності у місті Києві» за поданням постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування - матеріали додаються.
2. Розгляд проекту ріш ення «Про затвердження договору іпотеки» за поданням
заступника
голови
Київської
міської
державної
адміністрації
М. Поворозника,
заступника
голови.
Київської міської
державної
адміністрації П. Пантелеєва,
директора Департаменту
житловокомунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) І. Павлика,
директора
Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) А. Гудзя (№08/2312163/ПР від 17.05.2016) - матеріали додаються.
З урахуванням листа Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
27.04.2016 №05703-8298 щодо врахування норм чинного законодавства
У країни при розгляді проекту рішення.
3. Розгляд проекту ріш ення «Про розірвання договорів оренди земельних
ділянок від 24.06.2008 за №66-6-00476 (із змінами, внесеними договором про
поновлення та внесення змін до договору оренди земельної ділянки від
01.10.2015 М ЗК-1-00636) та від 26.03.2008 за №66-6-00462 (із змінами,
внесеними договором про поновлення та внесення змін до договору оренди
земельної ділянки від 01.10.2015 МЗК-1-00635)» за поданням депутата
Київської міської ради О. Петровця (№08/231-1657/ПР від 05.04.2016) матеріали додаються.

4. Розгляд проекту ріш ення «Про припинення договору оренди земельної
ділянки від 17.01.2006 №91-6-00525, укладеного між Київською міською
радою та Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією
для будівництва житлового будинку з приміщеннями соціального
призначення, площею 0,4243 га між будинками №20/2 на вул. Якіра та №4 на
вул. Сім’ї Хохлових у Шевченківському районі м. Києва» за поданням
депутата Київської міської ради Т. Меліхової (№08/231-2132/ПР від
12.05.2016) - матеріали додаються.
5. Розгляд проекту ріш ення «Про внесення змін до Переліку земельних
ділянок, призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах) суб’єктам
підприємницької діяльності під забудову та надання статусу скверу земельній
ділянці на вул. Флоренції, 1/11 у Дніпровському районі м. Києва» за поданням
депутата Київської міської ради О. Петровця (№08/231-1587/ПР від
31.03.2016) - матеріали додаються.
6.

Розгляд проекту ріш ення «Про затвердження Порядку розміщення вивісок у
місті Києві» за поданням депутата Київської міської ради С. Башлакова
(№08/231-1910 від 20.04.2016) - матеріали додаються.

7. П овторний розгляд проекту ріш ення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 23.07.2004 року №63-6-00143» за поданням депутата
Київської міської ради В. Бохняка (№08/231-833/ПР від 10.02.2016) матеріали додаються.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 01.03.2016 було
прийнято рішення відкласти розгляд питання та направити проект рішення
для розгляду робочою групою під головуванням депутата Київської міської
ради Картавого І. Л.
Виноситься на повторний розгляд, оскільки згідно з пунктом 6 статті 14
Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 №9/9, термін вивчення
питання робочою групою не може перевищувати ЗО календарних днів з
моменту її утворення.
8. Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу земельній ділянці,
що розташована на вул. Преображенській, 22/9 у Солом’янському районі
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради А. Андрєєва
(№08/231-2053/ПР від 05.05.2016) - матеріали додаються.
9. П овторний розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на просп. Володимира Маяковського між
будинками №20 та 22-а у Деснянському районі м. Києва» за поданням
депутата Київської міської ради Ю. Зубка (№08/231-1565/ПР від 31.03.2016)матеріали додаються.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.04.2016 розгляд
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проекту рішення було відкладено та направлено його на доопрацювання
суб'єкту подання, оскільки земельна ділянка обліковується за державним
комунальним підприємством «Житлоремфонд».
Виноситься на повторний розгляд відповідно до листа депутата
Київської міської ради Ю. Зубка від 16.05.2016 вх. № 08/8362 щодо
отрим ання згоди землекористувача зазначеної ділянки.
10. Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу земельній ділянці,
що розташована по просп. В. Маяковського, 21-Г у Деснянському районі
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради В. Онуфрійчука
(№08/231-1515/ПР від 29.03.2016) - матеріали додаються.
11. Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу земельній ділянці,
що розташована на вул. Оноре де Бальзака, №№12, 14 у Деснянському районі
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради В. Онуфрійчука
(№08/231-1516/ПР від 29.03.2016) - матеріали додаються.
12. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці,
що розташована впродовж будинків 14, 16, 18, 20, 22 на вулиці Райдужна у
Дніпровському районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської
ради
С. Артеменка
(№08/231-1513/ПР
від
29.03.2016)
матеріали додаються.
13. Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу земельній ділянці,
що розташована на вул. Булгакова, 12 у Святошинському районі м. Києва» за
поданням депутата Київської міської ради В. Товмасяна (№08/231-1691/ПР
від 07.04.2016) - матеріали додаються.
14. Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу земельній ділянці,
що розташована між просп. Академіка Палладіна та будинками №87, 87-А на
вул. Академіка Вернадського у Святошинському районі м. Києва» за
поданням депутата Київської міської ради І. Сагайдака (№08/231-1956/ПР
від 22.04.2016) - матеріали додаються.
15. Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу парку земельній ділянці, що
розташована впродовж будинків 3, За, 36, 96, 9г по вулиці Петра Вершигори;
2, 2а, 26, 2в, 46 по п-т Г. Ватутіна; 12 по вулиці Райдужна у Дніпровському
районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради С. Артеменка
(№08/231-1968/ПР від 26.04.2016) - матеріали додаються.
16. Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу земельній ділянці,
що розташована на вул. Симиренка, 13/1 у Святошинському районі м. Києва»
за поданням депутата Київської міської ради В. Товмасяна (№08/231-2046/ПР
від 29.04.2016) - матеріали додаються.
17. Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу земельній ділянці,
що розташована між будинками №5-В та №7-А на вул. Симиренка у
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Святошинському районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської
ради В. Товмасяна (№08/231-2045/ПР від 29.04.2016) - матеріали додаються.
18. Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу земельній ділянці на
вул. Миропільській, 39 в Дніпровському районі м. Києва» за поданням
депутата Київської міської ради В. Турця (№08/231-2049/ПР від 05.05.2016) матеріали додаються.
19. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу парку земельній ділянці на
схилах Смородинського узвозу та вулиці Нагірній у Шевченківському районі
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради Д. Банаса (№08/2312127/ГІР від 11.05.2016) - матеріали додаються.
20. Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу земельній ділянці на
вул. Нагірній (між Смородинським узвозом і провулком Нагірним) у
Шевченківському районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської
радиД . Банаса (№08/231-2128/ПР від 11.05.2016) - матеріали додаються.
21. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці
між житловими будинками на бульв. Ярослава Гашека, 6-8 у Дніпровському
районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради О. Міщенка
(№08/231-2236/ПР від 19.05.2016) - матеріали додаються.
22. Розгляд правових висновків управління правового
діяльності К иївської міської ради - матеріали додаються.

забезпечення

22.1
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 26.04.2016 №08/230-827 до проекту
рішення Київської міської ради «Про погодження технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЛІКО-ХОЛДІНГ» в кварталі
обмеженому вулицями Академіка Вільямса, Маршала Конєва, Ломоносова,
Композитора Мейтуса у Голосіївському районі м. Києва» (ПР-8446 від
21.01.2016, кадастрова справа А-21407) - матеріали додаються.
22.2
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 26.04.2016 №08/230-825 до проекту
рішення Київської міської ради «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Шаман Юлії Олександрівні на вул. Трояндовій, 52 у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд» (ПР-9482 від 04.04.2016,
справа-клопотання К-25208) - матеріали додаються.
22.3
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 05.05.2016 №08/230-891 до проекту
7

рішення Київської міської ради «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«УКРСЕРВІСБУД» земельної ділянки для реконструкції з розміщенням,
будівництвом,
експлуатацією
і
обслуговуванням
індивідуальних
малоповерхових житлових будинків на вул. Миколи Юнкерова, 37 в
Оболонському районі м. Києва» (ПР-9604 від 11.04.2016, кадастрова
справа Щ-1159) - матеріали додаються.
22.4
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 05.05.2016 №08/230-890 до проекту
рішення Київської міської ради «Про передачу земельних ділянок
приватному акціонерному товариству «Дніпровський ринок» для
обслуговування та експлуатації ринкового комплексу на вул. Попудренка,
5 у Дніпровському районі м. Києва» (ПР-8373 від 15.01.2016, кадастрова
справа Щ-1082) - матеріали додаються.
22.5
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 05.05.2016 №08/230-903 до проекту
рішення Київської міської ради «Про поновлення товариству з обмеженою
відповідальністю «Торгово-промислова компанія «РіКо» договору оренди
земельної ділянки для реконструкції нежитлової будівлі з надбудовою
двох поверхів під розміщення офісних приміщень, подальшої їх
експлуатації та обслуговування на вул. Новозабарській, 2/6 літера «Г» в
Оболонському районі м. Києва» (ПР-8221 від 15.12.2015, кадастрова
справа А-21527) - матеріали додаються.
22.6
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 05.05.2016 №08/230-905 до проекту
рішення Київської міської ради «Про передачу громадянину Солов’ю
Дмитру Сергійовичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. 7-му Садовому, 15 у Деснянському районі м. Києва»
(ПР-9514 від 06.04.2016, кадастрова справа Д-6772) - матеріали
додаються.
22.7
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 05.05.2016 №08/230-904 до проекту
рішення Київської міської ради «Про відмову товариству з обмеженою
відповідальністю «ПРОДЖЕК» в поновленні договору оренди земельної
ділянки для будівництва автосалону з автомагазином і кафе на
вул. Сулеймана Стальського у Дніпровському районі м. Києва та
визначення переліку земельних ділянок для опрацювання можливості
продажу їх (або права оренди на них) на земельних торгах» (ПР-8433 від
21.01.2016, кадастрова справа А-18493) - матеріали додаються.
22.8
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 05.05.2016 №08/230-906 до проекту

рішення Київської міської ради «Про передачу громадянці Істоміній
Катерині Олегівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у
пров. 7-му Садовому, 27 у Деснянському районі м. Києва» (ПР-9567 від
07.04.2016, кадастрова справа Д-6777) - матеріали додаються.
22.9
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 06.05.2016 №08/230-918 до проекту
рішення Київської міської ради «Про продаж земельної ділянки або права
оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, експлуатації
та обслуговування тимчасового збірно-розбірного виставкового павільйону
на вул. Великій Окружній у Святошинському районі м. Києва» (ПР-8827
від 12.02.2016, кадастрова справа Є-1145) - матеріали додаються.
22.10 Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 18.04.2016 №08/230-758 до проекту
рішення Київської міської ради «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТРЕЙТ»
для реконструкції та обслуговування магазину продовольчих та
непродовольчих товарів на вул. Академіка Доброхотова, 16 у
Святошинському районі м. Києва (ПР-8247 від 15.12.2015, кадастрова
справа Д -7209) - матеріали додаються.
З урахуванням листа Департаменту державної архітектурнобудівельної інспекції у місті Києві від 26.04.2016 №10126-23/2604/05
стосовно того, що Департамент не видавав та не реєстрував документів
дозвільного та декларативного характеру, що дають право на виконання
підготовчих та будівельних робіт за адресою: вул. Академіка
Доброхотова, 16 у Святошинському районі м. Києва.
22.11 Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 18.05.2016 №08/230-970 до проекту
рішення Київської міської ради «Про створення тимчасової контрольної
комісії щодо перевірки дотримання законності при проведенні
будівельних чи ремонтних робіт на об’єктах, що мають статус пам’яток
архітектури містобудування та історії місцевого значення» за поданням
депутата Київської міської ради Ю. Сиротюка (№08/231-1723/ПР від
07.04.2016) - матеріали додаються.
23. Розгляд кадастрових справ - м ат еріали додаю т ься
23.1. Розгляд кадастрових справ (продаж земельних ділянок, аукціон)
Є -1307
Є-1306
Є-1210
Є-1305
А-21600
23.2. П овторний розгляд кадастрових справ (надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки)
Є -1229

23.3. Розгляд
Д-7568
А-22377
А-22423

кадастрових
Д-7303
Д-5547
А-22169

справ (надання / передача - юридичні особи)
Д-6926
А-22332
Д-7412
А-22408
А-11861
А-19727
Д-6639
Д-6411
А-20770
Д-7087

23.4. П овторний розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні
особи)
А-21865
А-4398
Д-6410
23.5. Розгляд
ділянок та
А-21885
А-21066
А-21586

кадастрових справ (поновлення договорів оренди земельних
внесення змін до них)
А-20485
А-20670
А-21642
А-19042
А-20386
А-22000
А -15069
А-22277
А -19112
А-21999

23.6. П овторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди
земельних ділянок та внесення змін до них)
А-21627
А-21847
23.7. Розгляд
П-9418
П-9396
П-9430

кадастрових справ (приватизація)
П-9435
П-9406
П-9366
П-9119
П-9159
П-9298
П-9382

П-9294
П-9172

П-9138
П-8795

23.8. П овторний розгляд кадастрових справ (приватизація)
П-9240
П-9192
П-9118
П-9286
23.9. Розгляд кадастрових справ (громадяни)
А-21580
А -17203
А-18079
А-12569
Д-6771
Д-6779
Д-6780
Д-6776
А-8974

Д-6773
Д-6778

Д-6774
А-2960

23.10.
П овторний розгляд кадастрових справ (громадяни)
А-6822
А-10356
А-21942
А-13374
23.11.
Розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішень Київської
міської ради та внесення змін до розпоряджень Київської міської
державної адміністрації)
А-22296
А-22039
А-20765
А-20654
23.12.
Розгляд кадастрових справ (відмова у поновленні договорів оренди
земельних ділянок та розірвання договорів оренди земельних ділянок)
А-22213
А-20801
А-21397
23.13. Розгляд кадастрових справ (погодження технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельних ділянок)

А-22101

А-21920

А-21835

А-22402

23.14.

П овторний розгляд кадастрових справ (погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки)
А-21439

24. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються
24.1. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни)
К-20445
К-25427
К-24458
К-22784
К-20705
К-26596
К-26597
К-25620
К-26186
К-25770
К-26304
К-26654
24.2. П овторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни)
К-24645
К-23869
К-26056
24.3. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - державні, комунальні
підприємства)
К-26787
К-26788
К-25892
К-25246
К-26524
К-24262
К-26373
К-25906
К-26174
К-25551
24.4. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передача в суборенду
- юридичні особи)
К-20859
К-25562
К-25860
К-25654
К-26263
К-25673
К-16129
К-25356
К-25311
К-23626
К-21.709
К-25025
К-22745
24.5. П овторний розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки - юридичні
особи)
К-25022
24.6. Розгляд справ-клопотань (відмова у наданні дозволів на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок)
К-24522
К-26120
К-26121
К-26109
24.7. Розгляд справ-клопотань (надання згоди на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок та надання
дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості)
К-25783
К-25490
К-25954
К-26601
24.8. П овторний розгляд справ-клопотань (надання згоди на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок)

25. Різне (розгляд листів, розгляд та затвердження протоколів засідань робочих
груп, ознайомлення депутатів з проектами рішень) - матеріали додаються.

ПИТАННЯ, ВНЕСЕНІ НА РОЗГЛЯД ДОДАТКОВО
31.05.2016
26. Пропозицію депутата Київської міської ради, голови постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування Міщенка О. Г. щодо
розгляду проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Департаменту будівництва
та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) на перетині вул. Мілютенка та
вул. Шолом-Алейхема у Деснянському районі м. Києва для будівництва,
обслуговування та експлуатації житлового будинку (в тому числі для
відселення мешканців) з об’єктами торговельно-побутового призначення»
(ПР-10167 від 31.05.2016, справа-клопотання К-26922) - матеріали
додаються.
27. Пропозицію депутата Київської міської ради, члена постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування Михайленка В. О.
стосовно розгляду його звернення від 30.05.2016 №08/279/08-064-138-1 щодо
включення до порядку денного найближчого засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування кадастрової справи Д-2926 та розгляду проекту рішення
«Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «КНЯЖИИ
ЗАТОН» земельної ділянки для будівництва житлового комплексу з об’єктами
соціально-побутового призначення та школою-дитячим садком першого
ступеню на Дніпровській набережній, 18 у Дарницькому районі м. Києва»
(ПР-8412 від 20.01.2016, кадастрова справа Д-2926) —матеріали додаються.

1. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про затвердження Порядку
набуття прав на землю із земель комунальної власності у місті
Києві» за поданням постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування матеріали додаються.
(проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього;
зауваження до проекту рішення депутата Київської міської ради
Меліхової Т. І. від 09.03.2016 № 08/3856 - на 43-ох арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Михайленко В. О., Балицька О. С.,
Турець В. В., Росляков В. В., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про затвердження
Порядку набуття прав на землю із земель комунальної власності у місті
Києві».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Київської міської ради,
членів постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Галицької О. С.у Картавого І. Л., Римаренка С. Г. із
залученням представників Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
та Головного управління Держгеокадастру у м. Києві для розгляду
зауважень і пропозицій, що надійшли до проекту рішення, як
регуляторного акту. Визначити головою робочої групи депутата
Галицьку О. С.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 1 (Турець В. В.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В.
Старовойт В. М., Меліхова Т. 1 Марченко Р. В., Кісільов І. П.9
Негрич М. М.9Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.
2. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про затвердження договору
іпотеки» за поданням заступника голови Київської міської
державної адміністрації М. Поворозника, заступника голови
Київської міської державної адміністрації П. Пантелеєва,
директора
Департаменту
житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) І. Павлика,
директора Департаменту комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) А. Гудзя (№08/231-2163/ПР від
17.05.2016) - матеріали додаються.
З урахуванням листа Д епартаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 27.04.2016 №05703-8298 щодо
врахування норм чинного законодавства У країни при

(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
17.05.2016 № 08/231-2163/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього; лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
27.04.2016№05703-8298 (вх. №08/7833 від 05.05.2016) - на 44-ох арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про затвердження договору
іпотеки».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 6 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. /.,
Старовойт В. М , Меліхова Т. /., Марченко Р. В К і с і л ь о в І. /7.,
Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.
3. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про розірвання договорів оренди
земельних ділянок від 24.06.2008 за №66-6-00476 (із змінами,
внесеними договором про поновлення та внесення змін до
договору оренди земельної ділянки від 01.10.2015 МЗК-100636) та від 26.03.2008 за №66-6-00462 (із змінами,
внесеними договором про поновлення та внесення змін до
договору оренди земельної ділянки від 01.10.2015 МЗК-100635)» за поданням депутата Київської міської ради
О. Петровця
(№08/231-1657/ПР
від
05.04.2016)
матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
05.04.2016 № 08/231-1657/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 26-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Петровець О. Ф.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією суб’єкта подання проект рішення «Про
розірвання договорів оренди земельних ділянок від 24.06.2008 за №66-6-00476
(із змінами, внесеними договором про поновлення та внесення змін до
договору оренди земельної ділянки від 01.10.2015 М ЗК-1-00636) та від
26.03.2008 за №66-6-00462 (із змінами, внесеними договором про поновлення
та внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 01.10.2015 МЗК-100635)» знято з розгляду.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В Н е п о п В. І.,
Старовойт В. М .9 Меліхова Т. /., Марченко Р. В., Кісільов І. П.у
Кримчак С. О., Балицька О. С., Баленко І. М.у Негрич М. М. участі
в голосуванні не брали.
4. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про припинення договору оренди

земельної ділянки від 17.01.2006 №91-6-00525, укладеного між
Київською міською радою та Шевченківською районною у
місті Києві державною адміністрацією для будівництва
житлового будинку з приміщеннями соціального призначення,
площею 0,4243 га між будинками №20/2 на вул. Якіра та №4
на вул. Сім’ї Хохлових у Шевченківському районі м. Києва»
за поданням депутата Київської міської ради Т. Меліхової
(№08/231-2132/ПР від 12.05.2016) - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
12.05.2016 № 08/231-2132/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 29-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Меліхова Т. І., Балицька О. С.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про припинення договору оренди
земельної ділянки від 17.01.2006 №91-6-00525, укладеного між Київською
міською радою та Шевченківською районною у місті Києві державною
адміністрацією для будівництва житлового будинку з приміщеннями
соціального призначення, площею 0,4243 га між будинками №20/2 на
вул. Якіра та №4 на вул. Сім’ї Хохлових у Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. /.,
Старовойт В. М., Марченко Р. В., Кісільов І. П., Кримчак С. О.,
Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.
5. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про внесення змін до Переліку
земельних ділянок, призначених для продажу на земельних
торгах (аукціонах) суб’єктам підприємницької діяльності під
забудову та надання статусу скверу земельній ділянці на
вул. Флоренції, 1/11 у Дніпровському районі м. Києва» за
поданням депутата Київської міської ради О. Петровця
(№08/231-1587/ПР від 31.03.2016) - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
31.03.2016 № 08/231-1587/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 24-ох арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Петровець О. Ф., Негрич М. М., Поліщук О. Г.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - підтримати проект рішення;
друга —повернути проект рішення суб’єкту подання на доопрацювання для
погодження з Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про внесення змін до Переліку
земельних ділянок, призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах)
суб’єктам підприємницької діяльності під забудову та надання статусу скверу
земельній ділянці на вул. Флоренції, 1/11 у Дніпровському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 7 (Турець В. В.,
Негрич М. М., Міщенко О. Г., Шарій В. В., Зубко Ю. Г., Галицька О. С ,
Баленко І. М.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. /.,
Старовойт В. М., Марченко Р. В., Кісільов І. /7., Кримчак С. О.
участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання проекту рішення,
головуючим було винесено на голосування другу пропозицію: щодо
повернення проекту рішення суб’єкту подання на доопрацювання для
погодження з Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
2. Голосували: за повернення проекту рішення «Про внесення змін до Переліку
земельних ділянок, призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах)
суб’єктам підприємницької діяльності під забудову та надання статусу скверу
земельній ділянці на вул. Флоренції, 1/11 у Дніпровському районі м. Києва»
суб’єкту подання на доопрацювання для погодження з Департаментом
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 2 (Турець В. В.,
Негрич М. М.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. І.,
Старовойт В. М., Марченко Р. В., Кісільов І. П., Кримчак С. О.
участі в голосуванні не брали.
6. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про затвердження Порядку
розміщення вивісок у місті Києві» за поданням депутата
Київської міської ради С. Башлакова (№08/231-1910 від
20.04.2016) - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від
20.04.2016 № 08/231-1910/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 39-ти арк.)
-

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Башлаков С. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про затвердження Порядку
розміщення вивісок у місті Києві».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» -- 1
(Негрич М. М.).

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

7. СЛУХАЛИ:

П овторний розгляд проекту ріш ення «Про розірвання
договору оренди земельної ділянки від 23.07.2004 року №63-600143» за поданням депутата Київської міської ради
В. Бохняка
(№08/231-833/ПР
від
10.02.2016)
матеріали додаються.
Н а засіданні пост ійної ком ісії К иївської м іської р а д и з питань
містобудування, архітектури та землекорист ування 01.03.2016 було
прийнято ріш ення відкласти розгляд питання та направити проект
ріш ення для розгляду робочою групою під головуванням депутата
К иївської м іської ра ди Карт авого І. Л.
Виноситься на повт орний розгляд, оскільки згідно з пунктом 6
статті 14 Полож ення про пост ійні ком ісії К иївської м іської ради,
затвердж еного ріш енням К иївської м іської ра ди від 19.06.2014 №9/9,
термін вивчення питання робочою групою не мож е перевищуват и ЗО
календарних днів з момент у її утворення.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
10.02.2016 № 08/231-833/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 19-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Петровець О. Ф., Бохняк В. Я.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 23.07.2004 року №263-6-00143».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 (Росляков В. В., Назаренко В. Е., Картавий І. Л.,
Михайленко В. О., Шкуро М. Ю., Марченко Р. В., Шарій В. В., Негрич М. М.),
«проти» - немає, «утрималось» - 9 (Бродський В. Я., Кримчак С. О.,
Зубко Ю. Г., Міщенко О. Г., Турець В. В., Петровець О. Ф., Меліхова Т. І.,
Кісільов І. П., Банас Д. М.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. І.,
Старовойт В. М., Баленко І. М., Балицька О. С., Римаренко С. Г.
участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

8. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вул. Преображенській,
22/9 у Солом’янському районі м. Києва» за поданням
депутата Київської міської ради А. Андрєєва (№08/2312053/ПР від 05.05.2016) - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
05.05.2016 № 08/231-2053/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Андрєєв А. С.
УХВАЛИЛИ: Повернути проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вул. Преображенській, 22/9 у
Солом’янському районі м. Києва» суб’єкту подання на доопрацювання для
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погодження з Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації').
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 7 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. /.,
Старовойт
В. М.,
Петровець
О. Ф.у
Бродський В. Я.,
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
9. СЛУХАЛИ:

П овторний розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу
скверу
земельній
ділянці,
що
розташована
на
просп. Володимира Маяковського між будинками №20 та 22-а
у Деснянському районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської ради Ю. Зубка (№08/231-1565/ПР від
31.03.2016)- матеріали додаються.
Н а засіданні пост ійної ком ісії К иївської м іської ра ди з питань
містобудування, архітектури т а землекорист ування 19.04.2016розгляд
проект у ріш ення було відкладено т а направлено його на доопрацювання
с у б ’єкту подання, оскільки земельна ділянка обліковується за
держ авним комунальним підприємством «Житлоремфонд».

Виноситься на повторний розгляд відповідно до листа депутата
Київської міської ради Ю. Зубка від 16.05.2016 вх. № 08/8362 щодо
отримання згоди землекористувача зазначеної ділянки.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
31.03.2016 № 08/231-1565/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього; лист депутата Київської міської ради Зубка Ю. Г. від
16.05.2016 вх. № 08/8362 - на 20-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією су б ’єкта подання проект рішення «Про надання
статусу скверу земельній ділянці, що розташована на просп. Володимира
Маяковського між будинками №20 та 22-а у Деснянському районі м. Києва»
знято з розгляду.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —13, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. /.,
Старовойт В. М., Меліхова Т. /., Марченко Р. В К і с і л ь о в І. П.,
Кримчак С. О., Балицька О. С., Баленко І. М., Негрич М. М. участі
в голосуванні не брали.
10. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована по просп. В. Маяковського,
21-Г у Деснянському районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської ради В. Онуфрійчука (№08/231-1515/ПР від
29.03.2016) - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
29.03.2016 № 08/231-1515/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 9-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована по просп. В. Маяковського, 21-Г у
Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. /.,
Старовойт В. М., Баленко /. М , Петровець О. Ф., Картавий /. Л.,
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
11. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вул. Оноре де Бальзака,
№№12, 14 у Деснянському районі м. Києва» за поданням
депутата Київської міської ради В. Онуфрійчука (№08/2311516/ПР від 29.03.2016) - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
29.03.2016 № 08/231-1516/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., помічник депутата Київської міської ради
Онуфрійчука В. М.
УХВАЛИЛИ: Повернути проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вул. Оноре де Бальзака, №№12, 14 у
Деснянському районі м. Києва» суб’єкту подання на доопрацювання для
погодження з Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації%
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Марченко Р. В.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В,, Непоп В. /.,
Старовойт В. М , Баленко /. М., Петровець О. Ф., Картавий /. Л.,
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
12. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована впродовж будинків 14, 16,
18, 20, 22 на вулиці Райдужна у Дніпровському районі
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради
С. Артеменка
(№08/231-1513/ПР
від
29.03.2016)
матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
29.03.2016 № 08/231-1513/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 9-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована впродовж будинків 14, 16, 18, 20, 22 на
вулиці Райдужна у Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. /.,
Старовойт В. М., Баленко І. М., Петровець О. Ф., Картавий І. Л.,
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
13. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вул. Булгакова, 12 у
Святошинському районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської ради В. Товмасяна (№08/231-1691/ПР від
07,04,2016) - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
07.04.2016 № 08/231-1691/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 19-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вул. Булгакова, 12 у Святошинському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. /.,
Старовойт В. М., Балицька О. С., Баленко І. М. участі в
голосуванні не брали.
14. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована між просп. Академіка
Палладіна та будинками №87, 87-А на вул. Академіка
Вернадського у Святошинському районі м. Києва» за
поданням депутата Київської міської ради І. Сагайдака
(№08/231-1956/ПР від 22.04.2016) - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від
22.04.2016 № 08/231-1956/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 9-ти арк.)
-

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована між просп. Академіка Палладіна та
будинками №87, 87-А на вул. Академіка Вернадського у Святошинському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. І.,
Старовойт В. М.9Балицька О. С. участі в голосуванні не брали.
15. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу парку
земельній ділянці, що розташована впродовж будинків 3, За,
36, 96, 9г по вулиці Петра Вершигори; 2, 2а, 26, 2в, 46 по
п-т Г. Ватутіна; 12 по вулиці Райдужна у Дніпровському
районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської
ради С. Артеменка (№08/231-1968/ПР від 26.04.2016) матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
26.04.2016 № 08/231-1968/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 9-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу парку
земельній ділянці, що розташована впродовж будинків 3, За, 36, 96, 9г по
вулиці Петра Вершигори; 2, 2а, 26, 2в, 46 по п-т Г. Ватутіна; 12 по вулиці
Райдужна у Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М.,
Балицька О. С., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Петровець О. Ф.,
Непоп В.
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
16. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вул. Симиренка, 13/1 у
Святошинському районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської ради В. Товмасяна (№08/231-2046/ПР від
29.04.2016) - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
29.04.2016 № 08/231-2046/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 1 7-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вул. Симиренка, 13/1 у
Святошинському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —19, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В Н е п о п В. І.,
Старовойт В. М., Балицька О. С. участі в голосуванні не брали.
17. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу

земельній ділянці, що розташована між будинками №5-В та
№7-А на вул. Симиренка у Святошинському районі м. Києва»
за поданням депутата Київської міської ради В. Товмасяна
(№08/231-2045/ПР від 29.04.2016) - матеріали додаються .
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
29.04.2016 № 08/231-2045/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 14-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована між будинками № 5-В та №7-А на
вул. Симиренка у Святошинському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. /.,
Старовойт В. М.у Балицька О. С. участі в голосуванні не брали.
18. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці на вул. Миропільській, 39 в Дніпровському
районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської
ради
В. Турця
(№08/231-2049/ПР
від
05.05.2016)
матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
05.05.2016 № 08/231-2049/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 1 7-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці на вул. Миропільській, 39 в Дніпровському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. І.,
Старовойт В. М., Балицька О. С., Баленко /. М. участі в
голосуванні не брали.
19. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу парку
земельній ділянці на схилах Смородинського узвозу та вулиці
Нагірній у Шевченківському районі м. Києва» за поданням
депутата Київської міської ради Д. Банаса (№08/231-2127/ПР
від 11.05.2016) - матеріали додаються .
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
11.05.2016 № 08/231-2127/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 12-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Банас Д. М.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією суб’єкта подання розгляд проекту рішення «Про
надання статусу парку земельній ділянці на схилах Смородинського узвозу та
вулиці Нагірній у Шевченківському районі м. Києва» перенести на наступне
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М.,
Балицька О. С., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Петровець О. Ф.,
Непоп В. /., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
20. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці на вул. Нагірній (між Смородинським
узвозом і провулком Нагірним) у Шевченківському районі
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради
Д .Б анаса
(№08/231-2128/ПР
від
1105.2016)
матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
11.05.2016 № 08/231-2128/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 11-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Банас Д. М.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією суб’єкта подання розгляд проекту рішення «Про
надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Нагірній (між
Смородинським узвозом і провулком Нагірним) у Шевченківському районі
м. Києва» перенести на наступне засідання постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —15, «проти» - немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М.у
Балицька О. С., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Петровець О. Ф.,
Непоп В. І.у Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
21. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу
земельній
ділянці
між
житловими
будинками
на
бульв. Ярослава Гашека, 6-8 у Дніпровському районі
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради
О. Міщенка
(№08/231-2236/ПР
від
19.05.2016)
матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
19.05.2016 № 08/231-2236/ПР, проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 11-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці між житловими будинками на бульв. Ярослава Гашека, 6-8 у
Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М ,
Балицька О. С., Меліхова Т. І.у Негрич М. М., Петровець О. Ф.,
Непоп В. /., Шкуро М. Ю., Кісільов /. П. участі в голосуванні не
брали.
22.Розгляд правових висновків управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради - матеріали додаються.

22.1. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
26.04.2016 №08/230-827 до проекту рішення Київської
міської ради «Про погодження технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ
«ЛІКО-ХОЛДІНГ» в кварталі обмеженому вулицями
Академіка Вільямса, Маршала Конєва, Ломоносова,
Композитора Мейтуса у Голосіївському районі м. Києва»
(ПР-8446 від 21.01.2016, кадастрова справа А-21407) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 26.04.2016 №08/230-827, проект рішення з пояснювальною
запискою - на 7-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Глєба В. Ю.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
26.04.2016 №08/230-827 до проекту рішення Київської міської ради «Про
погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЛІКО-ХОЛДІНГ» в
кварталі обмеженому вулицями Академіка Вільямса, Маршала Конєва,
Ломоносова, Композитора Мейтуса у Голосіївському районі м. Києва».
2. Відхилити проект рішення «Про погодження технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
МІЖГОСПОДАРЧЕ
ОБ’ЄДНАННЯ
«ЛІКО-ХОЛДІНГ»
в
кварталі
обмеженому вулицями Академіка Вільямса, Маршала Конєва, Ломоносова,
Композитора Мейтуса у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —14, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М.,
Балицька О. С., Меліхова Т. /., Негрич М. М., Петровець О. Ф
Непоп В. Б, Шкуро М. Ю., Кримчак С. О. участі в голосуванні не
брали.
22.2. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
26.04.2016 №08/230-825 до проекту рішення Київської
міської ради «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Шаман Юлії Олександрівні на
вул. Трояндовій, 52 у Солом’янському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд» (ПР-9482 від 04.04.2016,
справа-клопотання К-25208) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 26.04.2016 №08/230-825, проект рішення з пояснювальною
запискою - на 6-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
26.04.2016 №08/230-825 до проекту рішення Київської міської ради «Про
відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Шаман Юлії Олександрівні на
вул. Трояндовій, 52 у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд».
2. Винести вищезазначений проект рішення на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В.у Баленко І. М.,
Балицька О. С., Меліхова Т. /., Негрич М. М., Петровець О. Ф
Непоп В. 1 Шкуро М. Ю., Кримчак С. О. участі в голосуванні не
брали.
22.3. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
05.05.2016 №08/230-891 до проекту рішення Київської
міської ради «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО «УКРСЕРВІСБУД» земельної ділянки
для
реконструкції
з
розміщенням,
будівництвом,

експлуатацією
і
обслуговуванням
індивідуальних
малоповерхових житлових будинків на вул. Миколи
Юнкерова, 37 в Оболонському районі м. Києва» (ПР-9604
від 11.04.2016, кадастрова справа Щ-1159) - матеріали
додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 05.05.2016 №08/230-891, проект рішення з пояснювальною
запискою - на 8-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
- перша —відхилити правовий висновок;
- друга - підтримати правовий висновок.
1. Голосували: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
05.05.2016 №08/230-891 до проекту рішення Київської міської ради «Про
передачу товариству
з обмеженою
відповідальністю
«НАУКОВОВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРСЕРВІСБУД» земельної ділянки для
реконструкції з розміщенням, будівництвом, експлуатацією і обслуговуванням
індивідуальних малоповерхових житлових будинків на вул. Миколи
Юнкерова, 37 в Оболонському районі м. Києва».
2. Винести вищезазначений проект рішення на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 1 , «проти» - немає, «утрималось» - 4 (Картавий І. Л,
Назаренко В. Е., Харченко О. В., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М.,
Балицька О. С., Меліхова Т. І., Петровець О. Ф., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю., Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято
Враховуючи недостатню кількість голосів для прийняття рішення,
головуючим було винесено на голосування другу пропозицію: щодо
підтримки правового висновку.
2. Голосували: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, секретаря
постійної комісії з
питань містобудування,
архітектури та
землекористування Картавого І. Л. підтримати зауваження, викладені у
правовому висновку управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 05.05.2016 №08/230-891 до проекту рішення Київської міської
ради «Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «НАУКОВОВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРСЕРВІСБУД» земельної ділянки для
реконструкції з розміщенням, будівництвом, експлуатацією і обслуговуванням
індивідуальних малоповерхових житлових будинків на вул. Миколи
Юнкерова, 37 в Оболонському районі м. Києва».

2. Повернути вищезазначений проект рішення з матеріалами
кадастрової справи Щ-1159 до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на доопрацювання з урахуванням зауважень, викладених у
правовому висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 05.05.2016 №08/230-891.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7, «проти» - немає, «утрималось» - 8 (Міщенко О. Г.,
Кісільов І. П., Турець В. В., Банас Д. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г.,
Негрич М. М., Шарій В. В.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В.у Баленко І. М.у
Балицька О. С.у Меліхова Т. І.у Петровець О. Ф.у Непоп В. І.у
Шкуро М. Ю.у Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

22.4. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
05.05.2016 №08/230-890 до проекту рішення Київської
міської ради «Про передачу земельних ділянок приватному
акціонерному товариству «Дніпровський ринок» для
обслуговування та експлуатації ринкового комплексу на
вул. Попудренка, 5 у Дніпровському районі м. Києва»
(ПР-8373 від 15.01.2016, кадастрова справа Щ-1082) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 05.05.2016 №08/230-890, проект рішення з пояснювальною
запискою - на 7-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Старовойт В. М., Дюжев С. А., Глєба В. Ю.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
05.05.2016 №08/230-890 до проекту рішення Київської міської ради «Про
передачу земельних ділянок приватному акціонерному товариству
«Дніпровський ринок» для обслуговування та експлуатації ринкового
комплексу на вул. Попудренка, 5 у Дніпровському районі м. Києва».
2. Винести вищезазначений проект рішення на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Харченко О. В.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В.у Баленко І. М.у
Балицька О. С.у Меліхова Т. І.у Петровець О. Ф.у Непоп В. /.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.

За пропозицією депутата Київської міської ради, заступника голови
постійної
комісії
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Харченка О, В, повернулися до розгляду цього питання,
Голосували: 1, За пропозицією депутата Київської міської ради, заступника
голови постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Харченка О, В, підтримати зауваження, викладені у
правовому висновку управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 05,05,2016 №08/230-890 до проекту рішення Київської міської
ради «Про передачу земельних ділянок приватному акціонерному товариству
«Дніпровський ринок» для обслуговування та експлуатації ринкового
комплексу на вул. Попудренка, 5 у Дніпровському районі м. Києва».
2, Повернути вищезазначений проект рішення з матеріалами
кадастрової справи Щ-1082 до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на доопрацювання з урахуванням зауважень, викладених у
правовому висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 05,05,2016 №08/230-890,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Римаренко С. Г,, Старовойт В. М.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р, В,, Баленко І, М,,
Балицька О, С,, Меліхова Т, І,, Петровець О, Ф,, Непоп В, І,,
Шкуро М, Ю,, Міщенко О, Г,, Картавий І, Л,, Назаренко В, Е,
участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято,

22.5. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
05.05.2016 №08/230-903 до проекту рішення Київської
міської ради «Про поновлення товариству з обмеженою
відповідальністю «Торгово-промислова компанія «РіКо»
договору оренди земельної ділянки для реконструкції
нежитлової будівлі з надбудовою двох поверхів під
розміщення офісних приміщень, подальшої їх експлуатації
та обслуговування на вул. Новозабарській, 2/6 літера «Г» в
Оболонському районі м. Києва» (ПР-8221 від 15.12.2015,
кадастрова справа А-21527) - матеріали додаються,
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 05.05.2016 №08/230-903, проект рішення з пояснювальною
запискою —на 7-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Негрич М. М.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
- перша —підтримати правовий висновок;

- друга —відхилити правовий висновок.
1. Голосували: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
05.05.2016 №08/230-903 до проекту рішення Київської міської ради «Про
поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова
компанія «РіКо» договору оренди земельної ділянки для реконструкції
нежитлової будівлі з надбудовою двох поверхів під розміщення офісних
приміщень,
подальшої
їх
експлуатації
та
обслуговування
на
вул. Новозабарській, 2/6 літера «Г» в Оболонському районі м. Києва».
2. Повернути вищезазначений проект рішення з матеріалами
кадастрової справи А-21527 до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на доопрацювання з урахуванням зауважень, викладених у
правовому висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 05.05.2016 №08/230-903.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 1 , «проти» - немає, «утрималось» - 4 (Кісільов І. П.,
Негрич М. М., Харченко О. В., Бродський В. Я.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В Б а л е н к о І. М.9
Балицька О. С., Меліхова Т. І., Петровець О. Ф.9 Непоп В. /.,
Шкуро М. Ю.у Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято
Враховуючи недостатню кількість голосів для прийняття рішення,
головуючим було винесено на голосування другу пропозицію: щодо
відхилення правового висновку.
2. Голосували: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, члена
постійної комісії з
питань містобудування,
архітектури та
землекористування Негрича М. М. відхилити зауваження, викладені у
правовому висновку управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 05.05.2016 №08/230-903 до проекту рішення Київської міської
ради «Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «Торговопромислова компанія «РіКо» договору оренди земельної ділянки для
реконструкції нежитлової будівлі з надбудовою двох поверхів під розміщення
офісних приміщень, подальшої їх експлуатації та обслуговування на
вул. Новозабарській, 2/6 літера «Г» в Оболонському районі м. Києва»».
2. Винести вищезазначений проект рішення на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - немає, «утрималось» - 9 (Картавий І. Л.,
Назаренко В. Е., Міщенко О. Г., Михайленко В. О., Шарій В. В., Зубко Ю. Г.,
Римаренко С. Г., Старовойт В. М., Кримчак С. О.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М ,
Балицька О. С М е л і х о в а Т. І., Петровець О. Ф., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

22.6. СЛУХАЛИ: Розгляд правового висновку управління
правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
05.05.2016 №08/230-905 до проекту рішення Київської
міської ради «Про передачу громадянину Солов’ю Дмитру
Сергійовичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд у пров. 7-му Садовому, 15
у Деснянському районі м. Києва» (ПР-9514 від 06.04.2016,
кадастрова справа Д-6772) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 05.05.2016 №08/230-905, проект рішення з пояснювальною
запискою - на 6-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
05.05.2016 №08/230-905 до проекту рішення Київської міської ради «Про
передачу громадянину Солов’ю Дмитру Сергійовичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. 7-му Садовому, 15 у Деснянському
районі м. Києва».
2. Повернути вищезазначений проект рішення з матеріалами
кадастрової справи Д-6772 до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на доопрацювання з урахуванням зауважень, викладених у
правовому висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 05.05.2016 №08/230-905.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В.> Баленко І. М.,
Балицька О. С , Меліхова Т. І., Петровець О. Ф., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
22.7. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
05.05.2016 №08/230-904 до проекту рішення Київської
міської ради «Про відмову товариству з обмеженою
відповідальністю «ПРОДЖЕК» в поновленні договору

оренди земельної ділянки для будівництва автосалону з
автомагазином і кафе на вул. Сулеймана Стальського у
Дніпровському районі м. Києва та визначення переліку
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх
(або права оренди на них) на земельних торгах» (ПР-8433
від 21.01.2016, кадастрова справа А-18493) - матеріали
додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 05.05.2016 №08/230-904, проект рішення з пояснювальною
запискою - на 7-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Глєба В. Ю.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
05.05.2016 №08/230-904 до проекту рішення Київської міської ради «Про
відмову товариству з обмеженою відповідальністю «ПРОДЖЕК» в поновленні
договору оренди земельної ділянки для будівництва автосалону з
автомагазином і кафе на вул. Сулеймана Стальського у Дніпровському районі
м. Києва та визначення переліку земельних ділянок для опрацювання
можливості продажу їх (або права оренди на них) на земельних торгах».
2.
Винести вищезазначений проект рішення на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М.,
Балицька О. С., Меліхова Т. І., Петровець О. Ф., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю., Зубко Ю. Г., Шарій В. В. участі в голосуванні не
брали.
22.8. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
05.05.2016 №08/230-906 до проекту рішення Київської
міської ради «Про передачу громадянці Істоміній Катерині
Олегівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування
житлового
будинку,
господарських будівель і споруд у пров. 7-му Садовому, 27
у Деснянському районі м. Києва» (ПР-9567 від 07.04.2016,
кадастрова справа Д-6777) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 05.05.2016 №08/230-906, проект рішення з пояснювальною
запискою —на 6-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 05.05.2016 №08/230-906 до
31

проекту рішення Київської міської ради «Про передачу громадянці Істоміній
Катерині Олегівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у
пров. 7-му Садовому, 27 у Деснянському районі м. Києва».
2. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати
інформацію щодо того, чи потрапляє земельна ділянка до меж детального
плану території селища Биківня у Деснянському районі м. Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 № 330/330.
3. Повернутися до розгляду цього питання після отримання відповіді
від Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В.9 Баленко І. М.у
Балицька О. С., Меліхова Т. /., Петровець О. Ф., Непоп В. /.,
Шкуро М. Ю.у Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
22.9. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
06.05.2016 №08/230-918 до проекту рішення Київської
міської ради «Про продаж земельної ділянки або права
оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для
будівництва, експлуатації та обслуговування тимчасового
збірно-розбірного виставкового павільйону на вул. Великій
Окружній у Святошинському районі м. Києва» (ПР-8827 від
12.02.2016, кадастрова справа Є-1145) - матеріали
додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 06.05.2016 №08/230-918, проект рішення з пояснювальною
запискою на 6-ти арк.).
—

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
06.05.2016 №08/230-918 до проекту рішення Київської міської ради «Про
продаж земельної ділянки або права оренди на неї на земельних торгах
(аукціоні) для будівництва, експлуатації та обслуговування тимчасового
збірно-розбірного виставкового павільйону на вул. Великій Окружній у
Святошинському районі м. Києва».
2. Повернути проект рішення з матеріалами кадастрової справи
Є-1145 су б Уєкту подання до затвердження плану зонування або детального
плану цієї території відповідно до статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М.,
Балицька О. С., Меліхова Т. І., Петровець О. Ф., Непоп В. /.,
Шкуро М. Ю., Шарій В. А участі в голосуванні не брали.
22.10. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
18.04.2016 №08/230-758 до проекту рішення Київської
міської ради
«Про
передачу
земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІСТРЕИТ» для реконструкції та обслуговування магазину
продовольчих
та
непродовольчих
товарів
на
вул. Академіка Доброхотова, 16 у Святошинському районі
м. Києва» (ПР-8247 від 15.12.2015, кадастрова справа
Д-7209) - матеріали додаються.
З урахуванням листа Департаменту державної архітектурнобудівельної інспекції у місті Києві від 26.04.2016 №1012623/2604/05 стосовно того, що Департамент не видавав та не
реєстрував документів дозвільного та декларативного характеру, що
дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт за
адресою: вул. Академіка Доброхотова, 16 у Святошинському районі
м. Києва.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 18.04.2016 №08/230-758, проект рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього —на 13-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, першого
заступника голови постійної комісії з питань містобудування,
архітектури та землекористування Тур ця В. В. відхилити зауваження,
викладені у правовому висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 18.04.2016 №08/230-758 до проекту
рішення Київської міської ради «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТРЕЙТ» для
реконструкції та обслуговування магазину продовольчих та непродовольчих
товарів на вул. Академіка Доброхотова, 16 у Святошинському районі
м. Києва».
2. Винести вищезазначений проект рішення на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —15, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М.,
Балицька О. С., Меліхова Т. І., Петровець О. Ф., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.

22.11. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
18.05.2016 №08/230-970 до проекту рішення Київської
міської ради «Про створення тимчасової контрольної
комісії щодо перевірки дотримання законності при
проведенні будівельних чи ремонтних робіт на об’єктах,
що мають статус пам’яток архітектури містобудування та
історії місцевого значення» за поданням депутата
Київської міської ради Ю. Сиротюка (№08/231-1723/ПР
від 07.04.2016) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 18.05.2016 №08/230-970, проект рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього на 18-ти арк.).
—

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 7. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
18.05,2016 №08/230-970 до проекту рішення Київської міської ради «Про
створення тимчасової контрольної комісії щодо перевірки дотримання
законності при проведенні будівельних чи ремонтних робіт на об’єктах, що
мають статус пам’яток архітектури містобудування та історії місцевого
значення».
2.
Винести вищезазначений проект рішення на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —15, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М.,
Балицька О. С., Меліхова Т. І., Петровець О. Ф., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю., Бродський В. Я. участі в голосуванні не брали.
23. Розгляд кадастрових справ —матеріали додаються
23.1.Розгляд кадастрових справ (продаж земельних ділянок, аукціон)

23.1.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1307
Проект рішення «Про продаж земельної ділянки або права
оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для
будівництва, експлуатації та обслуговування підземноназемного паркінгу з об’єктами соціально-побутового
обслуговування населення на просп. Петра Григоренка, 1-г
у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-9733 від 18.04.2016)
Стартова ціна продаж у лот у (на підставі експерт ної грош ової
оцінки) 5 610 479 грн.

Земельна ділянка площею 0,3176 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Кримчак С. О., Росляков В. В.,
Турець В. В., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продаж земельної ділянки або
права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для будівництва,
експлуатації та обслуговування підземно-наземного паркінгу з об’єктами
соціально-побутового обслуговування населення на просп. Петра Григоренка,
1-г у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Петровець О. Ф., Назаренко В. Е., Росляков В. В., Картавий І. Л.).

Депутати Київської міської ради Харченко О, В., Непоп В. /.,
Старовойт В, М,, Баленко І, М., Балицька О. С. участі в
голосуванні не брали.
За пропозицією депутата Київської міської ради, члена постійної
комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування
Кримчака С, О, управлінню забезпечення діяльності постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування долучати містобудівні умови та обмеження забудови
земельної ділянки, у разі їх наявності, до матеріалів порядку денного комісії
при розгляді питань продажу земельних ділянок або права оренди на них на
земельних торгах (аукціоні),

23.1.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1306
Проект рішення «Про продаж земельної ділянки або права
оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для
будівництва, експлуатації та обслуговування закладу
торгівлі з об’єктами соціальної інфраструктури на
вул. Володимира Маяковського, 2 1-г у Деснянському
районі м. Києва».
(ПР-9734 від 18.04.2016)
Стартова ціна продаж у лот у (на підставі експерт ної грош ової
оцінки) 2 218 614,00 грн.
Проект ріш ення відповідно до доручення заст упника міського
голови
секретаря
К иївської
м іської ради
паралельно
опрацьовується постійною комісією К иївської м іської р а д и з питань
торгівлі, підприємницт ва т а регулят орної політ ики
-

.

Земельна ділянка площею 0,1188 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про продаж земельної
ділянки або права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для
будівництва, експлуатації та обслуговування закладу торгівлі з об’єктами
соціальної інфраструктури на вул. Володимира Маяковського, 21-г у
Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В.у Непоп В. /.,
Старовойт В. М , Баленко /. М , Балицька О. С. участі в
голосуванні не брали.
23.1.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1210
Проект рішення «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 Січневого Повстання, 27) у Печерському районі
м. Києва».
(ПР-9904 від 28.04.2016)
Експертна грошова оцінка становить 1 502 517,00 грн.

Земельна ділянка площею 0,0261 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Зубко Ю. Г., Галаган Ю. О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «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 Січневого Повстання, 27) у Печерському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 5
(Назаренко В. Е, Картавий І. Л., Петровець О. Ф., Римаренко С. Г.,
Росляков В. В.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В Н е п о п В. /.,
Старовойт В. М , Баленко /. М , Балицька О. С. участі в
голосуванні не брали.
23.1.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1305
Проект рішення «Про продаж земельної ділянки або права
оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для
будівництва, експлуатації та обслуговування об’єкта
соціально-побутового
призначення
(медичний,
діагностичний центр) на просп. Правди, 12 у Подільському
районі м. Києва».
(ПР-9732 від 18.04.2016)

Стартова ціна продаж у лот у (на підставі експерт ної грош ової
оцінки) 3 461 618 грн.
П роект ріш ення відповідно до доручення заст упника міського
голови
секретаря
К иївської
м іської р а д и
паралельно
опрацьовується постійною комісією К иївської м іської ра ди з питань
охорони здоров 'я та соціального захисту.

Земельна ділянка площею ОД 800 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про продаж земельної ділянки
або права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для будівництва,
експлуатації та обслуговування об’єкта соціально-побутового призначення
(медичний, діагностичний центр) на просп. Правди, 12 у Подільському районі
м. Києва».
2.
Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Петровець О. Ф.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В.
Старовойт В. М., Баленко І. М., Балицька О. С. участі в
голосуванні не брали.
23.1.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21600
Проект рішення «Про продаж Посольству Естонської
Республіки
в
Україні
земельної
ділянки
на
вул. Пушкінській, 43-6 у Шевченківському районі м. Києва
та внесення змін до договору оренди земельної ділянки
№91-6-00942 від 12.10.2011».
(ПР-9905 від 28.04.2016)

П роектом ріш ення передбачено: внести зміни до договору оренди земельної
ділянки від 12.10.2011 №91-6-00942 площею 0,0298 га, а саме:
- слова «Посольство Естонської Республіки в Україні» замінити словами
«Естонська Республіка» у відповідних відмінках;
- пункт 3.1. Договору викласти в наступній редакції: «3.1. Договір укладено
на 49 (сорок дев’ять) років»;
- пункт 4.2. Договору викласти в наступній редакції: «4.2 Річна орендна
плата за Земельну ділянку встановлюється у розмірі 1 (одного) Євро».

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продаж Посольству
Естонської Республіки в Україні земельної ділянки на вул. Пушкінській, 43-6
у Шевченківському районі м. Києва та внесення змін до договору оренди
земельної ділянки №91-6-00942 від 12.10.2011».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Назаренко В. Е., Картавий І. Л.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. /.,
Старовойт В. М., Баленко /. М.9 Балицька О. С. участі в
голосуванні не брали.
23.2. П овторний розгляд кадастрових справ (надання дозволу
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки)

23.2.1. СЛУХАЛИ:

на

Кадастрова справа Є-1229
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки, що підлягає продажу».
(ПР-8188 від 11.12.2015)
Н а засіданні пост ійної ком ісії К иївської м іської р а д и з питань
містобудування, архітектури та землекорист ування 26.01.2016 під
час голосування проект ріш ення було підтримано. Н а засіданні
вищ езазначеної ком ісії 16.02.2016 під час розгляду правового
висновку управління правового забезпечення діяльності К иївської
м іської ра ди було прийнято ріш ення підтримати зауваж ення,
викладені у правовому висновку, та повернути справу до
Д епарт ам ент у земельних ресурсів виконавчого органу Київської
м іської ра ди (Київської м іської держ авної адміністрації) на
доопрацювання.
Виносит ься на повт орний розгляд відповідно до лист а
Д епарт ам ент у земельних ресурсів виконавчого органу Київської
м іської ра ди (Київської м іської держ авної адміністрації) від
20.04.2016 № 057082-7613 щодо повт орного розгляду зазначеного
проекту, враховуючи обставини, викладені у лист і ТОВ «ІСІДА» від
22.0 3 .2 0 1 6 вх. № 08/4797.

Земельна ділянка площею 0,0400 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Росляков В. В.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу» на наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування, на яке
запросити депутата Київської міської ради відповідного виборчого округу
Маляревича О. В.

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

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. /.,
Старовойт В. М., Баленко І. М., Балицька О. С., Шкуро М. Ю.,
Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.
23.3. Розгляд кадастрових справ (надання /передача - юридичні особи)

23.3.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7568
Проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРОЙ АЛЬЯНС
ГРУП»
земельної
ділянки
для
експлуатації
та
обслуговування існуючих будівель і споруд з озелененням
території загального користування на вул. Академіка
Писаржевського, 8 у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-9897 від 27.04.2016)
Проект ріш ення відповідно до доручення заст упника міського
голови
секретаря
К иївської
м іської р а д и
паралельно
опрацьовується постійною комісією К иївської м іської р а д и з питань
екологічної політики.

Земельна ділянка площею 1,2642 га - в оренду на 15 років (у зв’язку з переходом
права власності на об’єкт нерухомого майна (договір купівлі-продажу
нерухомого майна від 25.04.2015 №369)).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
Під час обговорення цього питання на засіданні ком ісії24,05.2016 надійшло дві
пропозиції:
перша - відмовити у передачі земельної ділянки;
друга —перенести розгляд цього питання на чергове засідання постійної
комісії, на яке запросити заявника.
•••

1. Голосували: за пропозицією депутата Київської міської ради, секретаря
постійної комісії з
питань містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л. відмовити у передачі ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРОЙ АЛЬЯНС ГРУП» земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування існуючих будівель і споруд з
озелененням території загального користування на вул. Академіка
Писаржевського, 8 у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - немає, «утрималось» - 10
(Міщенко О. Г., Турець В. В., Баленко І. М., Банас Д. М., Бродський В. Я.,
Зубко Ю. Г., Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Негрич М. М., Шарій В. В.).

Депутати Київської лііської ради Харченко О. В., Непоп В. І.,
Старовойт В. М., Кісільов І. П., Шкуро М. Ю., Кримчак С. О.,
Балицька О. С. участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки проекту рішення,
головуючим було винесено на голосування другу пропозицію: щодо
перенесення розгляду цього питання на чергове засідання постійної комісії',
на яке запросити заявника.
2. Голосували: за перенесення розгляду проекту рішення «Про передачу
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРОЙ АЛЬЯНС
ГРУП» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування існуючих
будівель і споруд з озелененням території загального користування на
вул. Академіка Писаржевського, 8 у Голосіївському районі м. Києва» на
чергове засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування, на яке запросити
заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Негрич М. М.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. І.,
Старовойт В. М., Кісільов І. П., Шкуро М. Ю., Кримчак С. О.,
Балицька О. С. участі в голосуванні не брали.
Під час продовження засідання постійної комісії 31.05.2016 від депутата
Київської міської ради, голови постійної комісії з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенка О. Г. надійшла пропозиція
щодо повернення до голосування по вказаному питанню, яка була
підтримана депутатами Київської міської ради,
членами постійної
комісії. При повторному обговоренні цього питання надійшло дві
пропозиції:
перша - підтримати проект рішення;
друга - створити робочу групу для додаткового вивчення цього питання.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРОЙ АЛЬЯНС ГРУП» земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування існуючих будівель і споруд з
озелененням території загального користування на вул. Академіка
Писаржевського, 8 у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 9, «проти» - немає, «утрималось» - 5
(Римаренко С. Г.,
Кісільов І. П.,
Картавий
І. Л.,
Назаренко В. Е.,
Негрич М. М.).

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Марченко Р. В.,
Непоп В. І., Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Баленко І. М.,
Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки проекту рішення,
головуючим було винесено на голосування другу пропозицію: щодо
створення робочої групи для додаткового вивчення цього питання.
2. Голосували: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРОЙ АЛЬЯНС
ГРУП» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування існуючих
будівель і споруд з озелененням території загального користування на
вул. Академіка Писаржевського, 8 у Голосіївському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Київської міської ради,
членів постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Міщенка О. Г., Рослякова В. В К р и м ч а к а С. О.,
Зубка Ю. Г., Назаренка В. Е. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Міщенка О. Г.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —16, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. /., Марченко Р. В.,
Непоп В. І., Шкуро М. Ю Б а л и ц ь к а О. С., Баленко І. М.,
Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
23.3.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7303
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю
«ТЕЛЕОДИН»
та
товариству
з
обмеженою відповідальністю «РТМ-УКРАЇНА» земельної
ділянки
для
обслуговування
та
експлуатації
адміністративної будівлі з телевізійною студією на
вул. Олега Кошового, 2-6 у Голосіївському районі
м. Києва».
(ПР-9925 від 11.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,1850 га - у спільну оренду на 25 років (у зв’язку з
набуттям права власності на об’єкт нерухомого майна (свідоцтво про право
власності на нерухоме майно від 21.06.2013 №5236510, свідоцтво про право
власності на нерухоме майно від 21.06.2013 №5231382)).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «ТЕЛЕОДИН» та товариству з обмеженою
відповідальністю «РТМ-УКРАЇНА» земельної ділянки для обслуговування та
експлуатації адміністративної будівлі з телевізійною студією на вул. Олега
Кошового, 2-6 у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 4 (Негрич М. М.,
Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. /.,
Старовойт В. М , Кісільов І. П., Шкуро М. Ю., Кримчак С. О.,
Балицька О. С. участі в голосуванні не брали.
23.3.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6926
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «Будівельно-комерційна фірма «Граніт»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
нежитлового будинку «Блок обслуговування на ділянці
№24 з підземним паркінгом» на Дніпровській набережній,
23-а у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-9977 від 18.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,2520 га - в оренду на 15 років (у зв’язку з набуттям
права власності на майно (рішення Господарського суду міста Києва від
19.02.2010 №51/97-32/5, витяг про державну реєстрацію прав від 03.08.2011
№30836568)).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «Будівельно-комерційна фірма «Граніт»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлового будинку
«Блок обслуговування на ділянці №24 з підземним паркінгом» на
Дніпровській набережній, 23-а у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В.} Непоп В. І.,
Старовойт В. М., Кісільов І. /7., Шкуро М. Ю., Кримчак С. О.,
Балицька О. С. участі в голосуванні не брали.
23.3.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22332
Проект
рішення
«Про
передачу
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«КОНЦЕРН
ГАЛНАФТОГАЗ» земельних ділянок для експлуатації та
обслуговування
автомийки
та
будівлі
майнового
комплексу (автозаправної станції) на просп. Генерала
Ватутіна, 5 у Деснянському районі м. Києва».
(ПР-9824 від 21.04.2016)
П роект ріш ення відповідно до доручення заст упника міського
голови
секретаря
К иївської
м іської р а д и
паралельно
опрацьовується постійною комісією К иївської м іської р а д и з питань
ж ит лово-комунального господарст ва та паливно-енергетичного
комплексу.

Земельні ділянки площами 0,0331 га та 0,1687 га - в оренду на 10 років (у зв’язку
з набуттям права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу від
29.01.2016 №526)).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» земельних
ділянок для експлуатації та обслуговування автомийки та будівлі майнового
комплексу (автозаправної станції) на просп. Генерала Ватутіна, 5 у
Деснянському районі м. Києва».
2.
Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) провести перевірку стану благоустрою та
фактичного використання суміжної земельної ділянки, на якій
розташована нежитлова будівля.
З Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснити
перевірку законності використання суміжної земельної ділянки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 1 (Шарій В. В.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. І.,
Старовойт В. М К і с і л ь о в /. П Ш к у р о М. Ю., Кримчак С. О.,
Балицька О. С., Росляков В. В., Бродський В. Я. участі в
голосуванні не брали.
23.3.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7412
Проект рішення «Про передачу громадянину Аркуші
Миколі Івановичу земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування нежитлової будівлі на вул. Попудренка, 1
(літ.Б) у Дніпровському районі м. Києва».
(ПР-9944 від 12.05.2016)
П роект ріш ення відповідно до доручення заст упника міського
голови
секретаря
К иївської
м іської ра ди
паралельно
опрацьовується постійною комісією К иївської м іської р а д и з питань
екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,0260 га - в оренду на 10 років (у зв’язку з набуттям
права власності на нерухоме майно (свідоцтво про право власності від
15.11.2013)).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянину
Аркуші Миколі Івановичу земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування нежитлової будівлі на вул. Попудренка, 1 (літ.Б) у
Дніпровському районі м. Києва» до прийняття рішення постійною

комісією Київської міської ради з питань екологічної політики, яка
паралельно розглядає зазначений проект рішення відповідно до доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. І.,
Старовойт В. М., Кісільов І. П., Шкуро М. Ю., Балицька О. С.,
Росляков В. В., Бродський В. Я. участі в голосуванні не брали.
23.3.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22408
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «АПЕЛЬСИН»
для експлуатації та обслуговування кафе на вул. Маршала
Малиновського, 23 в Оболонському районі м. Києва».
(ПР-9919 від 10.05.2016)
Проект ріш ення відповідно до доручення заступника міського
голови
секретаря
Київської
м іської р а д и
паралельно
опрацьовується постійною комісією К иївської м іської ра ди з питань
торгівлі, підприємництва та регулят орної політики.

Земельна ділянка площею 0,0668 га - в оренду на 10 років (у зв’язку з набуттям
права власності на нерухоме майно (свідоцтво про право власності на
нерухоме майно від 25.09.2014 №27308647)).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Михайленко В. О., Меліхова Т. І.,
Назаренко В. Е., Поліщук О. Г.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - взяти за основу проект рішення та розглянути пропозицій
депутата Київської міської ради Назаренка В. Е.;
друга - підтримати проект рішення.
1. Голосували: за взяття за основу проекту рішення «Про передачу земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «АПЕЛЬСИН» для
експлуатації та обслуговування кафе на вул. Маршала Малиновського, 23 в
Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Марченко Р. В., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. І.,
Старовойт В. М., Кісільов І. П., Шкуро М. Ю., Балицька О. С.,
Бродський В. Я. участі в голосуванні не брали.
1.1. Голосували за пропозицію депутата Київської міської ради, члена
постійної комісії з
питань містобудування,
архітектури та
землекористування Назаренка В. Е. до проекту рішення «Про передачу
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «АПЕЛЬСИН»
для експлуатації та обслуговування кафе на вул. Маршала Малиновського, 23
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в Оболонському районі м. Києва» щодо зменшення, в межах інвентаризації',
площі земельної ділянки на 0,03 га, яка відноситься до території існуючих
парків, скверів відповідно до Програми комплексного розвитку зеленої зони
м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в
центральній частині міста, затвердженої рішенням Київської міської
ради від 09.07.2005№806/3381.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - немає, «утрималось» - 11
(Міщенко О. Г., Марченко Р. В., Петровець О. Ф., Михайленко В. О.,
Зубко Ю. Г., Негрич М. М., Росляков В. В., Баленко І. М., Банас Д. М.,
Шарій В. В., Турець В. В.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. І.,
Старовойт В. М., Кісільов І. П., Шкуро М. Ю., Балицька О. С.,
Бродський В. Я. участі в голосуванні не брали.
Пропозиція не прийнята.
1.2. Голосували за пропозицію депутата Київської міської ради, члена
постійної комісії з
питань містобудування,
архітектури
та
землекористування Назаренка В. Е. до проекту рішення «Про передачу
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «АПЕЛЬСИН»
для експлуатації та обслуговування кафе на вул. Маршала Малиновського, 23
в Оболонському районі м. Києва» щодо розгляду зазначеного проекту
рішення після його розгляду постійною комісією Київської міської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, яка
паралельно розглядає зазначений проект рішення відповідно до доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, та
постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4, «проти» — немає, «утрималось» — 12
(Міщенко О. Г., Марченко Р. В., Петровець О. Ф., Михайленко В. О.,
Зубко Ю. Г., Негрич М. М., Росляков В. В., Баленко І. М., Банас Д. М.,
Шарій В. В., Турець В. В., Кримчак С. О.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. І.,
Старовойт В. М., Кісільов І. П., Шкуро М. Ю., Балицька О. С.,
Бродський В. Я. участі в голосуванні не брали.
Пропозиція не прийнята.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки пропозицій
депутата Київської міської ради Назаренка В. Е., головуючим було
винесено на голосування другу пропозицію: щодо підтримки проекту
рішення в цілому в редакції, запропонованій суб’єктом подання Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).
2. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «АПЕЛЬСИН» для експлуатації та
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обслуговування кафе на вул. Маршала Малиновського, 23 в Оболонському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Картавий В. Е., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. /.,
Старовойт В. М., Кісільов І. П., Шкуро М. Ю., Балицька О. С.,
Бродський В. Я . участі в голосуванні не брали.
23.3.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22377
Проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА
ТЕНІСНА
АКАДЕМІЯ»
земельної
ділянки
для
експлуатації та обслуговування будівель та споруд
спортивно-оздоровчого комплексу «Міжнародна тенісна
академія» на вул. Міській, 9 в Оболонському районі
м. Києва».
(ПР-10018 від 18.05.2016)

Земельна ділянка площею 2,6824 га - в оренду на 25 років (у зв’язку з набуттям
права власності на нерухоме майно (інвестиційний договір від 02.04.2012
№02-04/12-1, акти приймання-передачі від 13.07.2015 від 31.03.2016)).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В., Картавий І. Л., Назаренко В. Е.,
Меліхова Т. І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МІЖНАРОДНА
ТЕНІСНА
АКАДЕМІЯ» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель
та споруд спортивно-оздоровчого комплексу «Міжнародна тенісна академія»
на вул. Міській, 9 в Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» — З
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. /.,
Старовойт В. М., Кісільов І. П., Шкуро М. Ю., Балицька О. С.,
Бродський В. Я. участі в голосуванні не брали.
23.3.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-5547
Проект
рішення
«Про
передачу
територіальному
медичному об’єднанню «ФТИЗІАТРІЯ» у місті Києві
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
будівель
та
споруд
міжрайонного
диспансерного
відділення №1 на вул. Перспективній, 6 у Печерському
районі м. Києва».
(ПР-8820 від 11.02.2016)

Проект ріш ення відповідно до доручення заст упника міського
голови
секретаря
К иївської
м іської р а д и
паралельно
опрацьовується постійною комісією К иївської м іської ра ди з питань
охорони здоров ’я та соціального захисту.

Земельна ділянка площею 0,3375 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу територіальному
медичному об’єднанню «ФТИЗІАТРІЯ» у місті Києві земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування будівель та споруд міжрайонного
диспансерного відділення №1 на вул. Перспективній, 6 у Печерському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. /.,
Старовойт В. М , Кісільов /. /7., Шкуро М. Ю Б а л и ц ь к а О. С.,
Бродський В. Я М і щ е н к о О. Г М и х а й л е н к о В. О. участі в
голосуванні не брали,
23.3.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-11861
Проект рішення «Про надання земельної ділянки
комунальному некомерційному підприємству «Центр
первинної медико-санітарної допомоги №2» Подільського
району м. Києва для експлуатації та обслуговування
існуючих будівель і споруд медичних закладів на
просп. Свободи, 22 у Подільському районі м. Києва».
(ПР-9272 від 22.03.2016)
Проект ріш ення відповідно до доручення заст упника міського
голови
секретаря
К иївської
м іської р а д и
паралельно
опрацьовується постійною комісією К иївської м іської ра ди з питань
охорони здоров ’я та соціального захисту.
До
пост ійної ком ісії К иївської м іської ра ди
з
питань
містобудування, архітектури т а землекорист ування надійшов лист
заявника 05.05.2016 вх. № 08/7843 щодо прискорення розгляду
проект у рішення.

Земельна ділянка площею 1,1875 г а - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання земельної ділянки
комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медикосанітарної допомоги №2» Подільського району м. Києва для експлуатації та
обслуговування існуючих будівель і споруд медичних закладів на
просп. Свободи, 22 у Подільському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. І.,
Старовойт В. М.9 Кісільов І. 77, Шкуро М. Ю., Балицька О. С.,
Бродський В. Я., Міщенко О. Г., Михайленко В. О. участі в
голосуванні не брали.
23.3.10. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19727
Проект рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СІЛЬПО РІТЕЙЛ»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
нежитлової будівлі (універсального магазину) на
просп. Правди, 66 у Подільському районі м. Києва».
(ПР-9415 від 30.03.2016)
З урахуванням вит ягу з прот околу № 12 засідання (реєстр,
№ 08/286-181 від 25.04.2016) пост ійної ком ісії К иївської м іської
ра ди з питань торгівлі, підприємницт ва та регулят орної політики,
яка підт римала вищ езазначений проект ріш ення.
До
пост ійної комісії К иївської м іської р а д и з питань
містобудування, архітектури та землекорист ування надійшов
лист заявника від 28.04.2016 вх. № 08/7605 щодо прискорення
розгляду проекту ріш ення.

Земельна ділянка площею 0,5490 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СІЛЬПО РІТЕЙЛ» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі (універсального магазину)
на просп. Правди, 66 у Подільському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. /.,
Старовойт В. М., Кісільов І. /7., Шкуро М. Ю Б а л и ц ь к а О. С,
Бродський В. Я., Міщенко О. Г., Михайленко В. О. участі в
голосуванні не брали.
23.3.11. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6639
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
комунальному підприємству «Київтранспарксервіс» для
облаштування та експлуатації відкритої автостоянки з
об’єктами
транспортної
інфраструктури
на
вул. Жмеринській, 2 у Святошинському районі м. Києва».
(ПР-8625 від 03.02.2016)
П роект ріш ення відповідно до доручення заст упника міського
голови
- секретаря
К иївської м іської ра ди
паралельно

опрацьовується постійною комісією К иївської м іської ради з
питань транспорту, зв ’я зку та реклами.

Земельна ділянка площею 0,3058 га - в оренду на 5 років (земельна ділянка
знаходиться в межах червоних ліній).
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Картавий І. Л., Меліхова Т. І.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу земельної
ділянки
комунальному
підприємству
«Київтранспарксервіс»
для
облаштування та експлуатації відкритої автостоянки з об’єктами транспортної
інфраструктури на вул. Жмеринській, 2 у Святошинському районі м. Києва»
до прийняття рішення постійною комісією Київської міської ради з
питань транспорту, зв ’язку та реклами, яка паралельно розглядає
зазначений проект рішення відповідно до доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О, В., Непоп В, І,,
Старовойт В, М , Кісільов І, П,, Шкуро М, Ю,, Балицька О, С
Бродський В, Я,, Міщенко О. Г, участі в голосуванні не брали,
23.3 Л2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6411
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «БАЗА
МЕХАНІЗАЦІЇ
13093»
для
експлуатації
та
обслуговування будівель і споруд автотранспортного
підприємства на вул. Малинській, 18 у Святошинському
районі м. Києва».
(ПР-8726 від 08.02.2016)

Земельна ділянка площею 1,3695 га - в оренду на 5 років (у зв’язку з переходом
права власності на майно (договори купівлі-продажу від 10.10.1997 №515 та
від 11.07.2013 №2092)).
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «БАЗА МЕХАНІЗАЦІЇ 13093» для
експлуатації та обслуговування будівель і споруд автотранспортного
підприємства на вул. Малинській, 18 у Святошинському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

23.3.13. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22423
Проект рішення «Про передачу громадянину Шаповалову
Євгену Анатолійовичу земельної ділянки для будівництва
сервісного комплексу та подальшої реконструкції
автозаправочної станції на просп. Повітрофлотському, 77
у Солом’янському районі м. Києва».
(ПР-9920 від 10.05.2016)
Проект ріш ення відповідно до доручення заст упника міського
голови
секретаря
К иївської м іської р а д и
паралельно
опрацьовується постійною комісією К иївської м іської ради з
питань
ж ит лово-комунального
господарства
та
паливноенергетичного комплексу.
Д о пост ійної комісії К иївської м іської р а д и з питань
містобудування, архітектури та землекорист ування надійшов
лист Ш аповалова Є. А від 11.05.2016 вх. № 08/Ш -5931 щодо
внесення змін до цільового призначення зем ельної ділянки та
мож ливост і передачі її для експлуат ації та обслуговування
неж илого будинку - А З С з сервісним комплексом.
До
пост ійної комісії К иївської м іської р а д и з питань
містобудування, архітектури та землекорист ування надійшов
лист Д епарт амент у земельних ресурсів виконавчого органу
Київської м іської р а д и (Київської м іської держ авної адміністрації)
від 23.05.2016 № 057029-9952 щодо повернення справи на
доопрацювання.

Земельна ділянка площею 0,5650 га - в оренду на 49 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією суб'єкта подання проект рішення «Про передачу
громадянину Шаповалову Євгену Анатолійовичу земельної ділянки для
будівництва
сервісного
комплексу
та
подальшої
реконструкції
автозаправочної станції на просп. Повітрофлотському, 77 у Солом’янському
районі м. Києва» зняти з розгляду та повернути до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) на доопрацювання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В Н е п о п В.
Старовойт В. М., Меліхова Т.
Марченко Р. В., Кісільов І. П
Кримчак С. О., Балицька О. С., Баленко І. М., Негрич М. М. участі
в голосуванні не брали.
23.3.14. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22169
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«КРЕДІ
АГРІКОЛЬ
БАНК»
та
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КОМЕРЦІЙНИЙ

БАНК «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» для експлуатації та
обслуговування адміністративної будівлі банку на
вул. Володимирській, 23-а у Шевченківському районі
м. Києва».
(ПР-9097 від 29.02.2016)
До
пост ійної комісії К иївської м іської р а д и з питань
містобудування, архітектури та землекорист ування надійшов
лист П А Т «К Р Е Д ІА ГР ІК О Л Ь БАНК» від 10.05.2016 вх, № 08/8019
щодо розгляду проект у ріш ення т а зміни терміну оренди, а саме:
на 25 років.

Земельна ділянка площею 0,0985 га - у спільну оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Назаренко В. Е., Зубко Ю. Г., Меліхова Т. І.,
Кримчак С, О.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша —підтримати проект рішення за умови передачі земельної ділянки в
оренду на 2 5 років, враховуючи звернення заявника;
друга - підтримати проект рішення, підготовлений суб'єктом подання.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу земельної ділянки
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНК»
та ^ ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» д л я експлуатації та
обслуговування адміністративної будівлі банку на вул. Володимирській, 23-а у
Шевченківському районі м. Києва» за умови передачі земельної ділянки в
спільну оренду на 2 5 років, враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - немає, «утрималось» - 9 (Кримчак С. О.,
Римаренко С. Г., Росляков В. В., Марченко Р. В., Негрич М. М., Шарій В. В.,
Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Баленко І. М.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. І.,
Старовойт В. М., Кісільов І. /7., Шкуро М. Ю., Балицька О. С,
Бродський В. Я., Міщенко О. Г., Петровець О. Ф. участі в
голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки проекту рішення за
умови передачі земельної ділянки в оренду на 25 років, враховуючи
звернення заявника, головуючим було винесено на голосування другу
пропозицію: щодо підтримки проекту рішення, підготовленого суб'єктом
подання.
2. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу земельної ділянки
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНК»
та
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ

«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» д л я експлуатації та
обслуговування адміністративної будівлі банку на вул. Володимирській, 23-а у
Шевченківському районі м. Києва», підготовленого суб’єктом подання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. /.,
Старовойт В. М.у Кісільов І. /7., Шкуро М. Ю., Балицька О. С.,
Бродський В. Я., Міщенко О. Л, Баленко І. Ж участі в голосуванні
не брали.
23.3.15. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20770
Проект
рішення
«Про
передачу
громадянину
Жаворонкову Олексію Вікторовичу земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування нежилої споруди - мінімийки
з
торгово-офісними
приміщеннями
на
вул. Стеценка, 1 у Шевченківському районі м. Києва».
(ПР-8681 від 04.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0121 га - в оренду на 5 років (у зв’язку з переходом
права власності на майно (договір купівлі-продажу нежилої споруди від
05.02.2013 №224)).
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Поліщук О. Г.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - підтримати проект рішення;
друга - перенести розгляд проекту рішення на чергове засідання постійної
комісії\ на яке запросити заявника.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу громадянину
Жаворонкову Олексію Вікторовичу земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування нежилої споруди - міні-мийки з торгово-офісними
приміщеннями на вул. Стеценка, 1 у Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Росляков В. В.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. І.,
Старовойт В. М., Кісільов І. П., Шкуро М. Ю., Балицька О. С.,
Бродський В. Я.у Міщенко О. Г.у Баленко І. М.у Зубко Ю. Г.,
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки проекту рішення,
головуючим було винесено на голосування другу пропозицію: щодо
перенесення розгляду проекту рішення на чергове засідання постійної
комісії, на яке запросити заявника.

2, Голосували: за перенесення розгляду проекту рішення «Про передачу
громадянину Жаворонкову Олексію Вікторовичу земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування нежилої споруди - міні-мийки з торговоофісними приміщеннями на вул. Стеценка, 1 у Шевченківському районі
м. Києва» на чергове засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування, на яке
запросити заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В Н е п о п В,
Старовойт В. М., Кісільов І, П,9 Шкуро М, Ю., Балицька О. С,
Бродський В, Я., Міщенко О. Г., Баленко І, М., Зубко Ю. Г.у
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали,
23.3.16. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7087
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «ПроектБюро» для експлуатації та обслуговування нежитлової
будівлі офісного призначення у пров. Михайлівському,
10/2 (літ. А) у Шевченківському районі м. Києва».
(ПР-9964 від 17.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,1231 га - в оренду на 10 років (у зв’язку з набуттям
права власності на майно (договір купівлі-продажу нерухомого майна від
07.03.2012 №264)).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В.
Під час розгляду цього питання на засіданні постійної комісії 24,05,2016:
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Проект-Бюро» для експлуатації та
обслуговування
нежитлової
будівлі
офісного
призначення
у
пров. Михайлівському, 10/2 (літ. А) у Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7, «проти» - немає, «утрималось» - 5 (Меліхова Т. І.,
Негрич М. М., Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Харченко О, В., Непоп В, І,,
Старовойт В, М., Кісільов І, П.у Шкуро М, Ю,, Балицька О, С.,
Бродський В, Я,, Міщенко О, Г,, Баленко І, М,9 Зубко Ю, Г,9
БанасД, М, участі в голосуванні не брали.
Під час продовження засідання постійної комісії 31,05,2016 від депутата
Київської міської ради, голови постійної комісії з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенка О, Г, надійшла пропозиція
щодо повернення до голосування по вказаному питанню, яка була
підтримана депутатами Київської міської ради, членами постійної
комісії.

Під час повторного розгляду цього питання:
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Проект-Бюро» для експлуатації та
обслуговування
нежитлової
будівлі
офісного
призначення
у
пров. Михайлівському, 10/2 (літ. А) у Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Міщенко О. Г.).

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Марченко Р. В
Непоп В. І., Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Баленко І. М.,
Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.

23.4.Повторний розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні
особи)
23.4.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21865
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
земельної ділянки Київському університету права
Національної академії наук України для експлуатації та
обслуговування навчального корпусу на вул. ДовнарЗапольського, 7 у Шевченківському районі м. Києва».
(ПР-8591 від 29.01.2016)
На засіданні пост ійної ком ісії К иївської м іської ра ди з питань
містобудування, архітектури та землекорист ування 16.02.2016
проект рішення було підтримано.
Н а засіданні пост ійної ком ісії К иївської м іської ра ди з питань
містобудування, архітектури та землекорист ування 15.03.2016
розглядався правовий висновок управління правового забезпечення
діяльності К иївської м іської р а д и від 22.02.2016 № 08/230-368 та
було прийнято ріш ення підтримати зауваження , викладені у
правовому висновку та повернути проект рішення з
матеріалами кадастрової справи до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської м іської ради (Київської
міської державної адміністрації) на доопрацювання.
Виноситься
на
повторний розгляд
згідно
з
листом
Д епарт ам ент у земельних ресурсів виконавчого органу К иївської
м іської ради (Київської м іської держ авної адміністрації) від
21.04.2016 № 0570291-7744 щодо надання пояснень до проекту
ріш ення та повторного розгляду справи
.

Земельна ділянка площею 0,0346 га - у постійне користування (земельна ділянка
знаходиться в межах червоних ліній).
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Картавий І. Л., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання земельної ділянки
Київському університету права Національної академії наук України для

експлуатації та обслуговування навчального корпусу на вул. ДовнарЗапольського, 7 у Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. /.,
Старовойт В. М , Кісільов /. П., Шкуро М. Ю., Балицька О. С.,
Бродський В. Я., Міщенко О. Г., Баленко І. М., Зубко Ю. Г.,
Банас Д. М. участі в голосуванні не брали.
23.4.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-4398
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
земельної ділянки публічному акціонерному товариству
«ВТОРЕС»
для
експлуатації
та
обслуговування
павільйону по заготівлі вторсировини на вул. ГЦербакова,
61-д у Шевченківському районі м. Києва».
(ПР-8483 від 26.01.2016)
На засіданні пост ійної ком ісії К иївської м іської ра ди з питань
містобудування, архітектури та землекорист ування 15. 03,2016
було прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення та
направити його для розгляду постійною комісією Київської
м іської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до витягу від
25.04.2016 № 08/286-178 з прот околу засідання № 12 вищ езазначеної
комісії, згідно з яким проект рішення підтримано.

Земельна ділянка площею 0,0211 га - в оренду на 5 років (у зв’язку з набуттям
права власності на майно (свідоцтво про право власності від 05.02.2003)).
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Михайленко В. О.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу земельної
ділянки публічному акціонерному товариству «ВТОРЕС» для експлуатації та
обслуговування павільйону по заготівлі вторсировини на вул. ГЦербакова, 61-д
у Шевченківському районі м. Києва».
2. Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації
надати інформацію щодо можливості передачі земельної ділянки площею
0,0211 га в оренду на 5 років для експлуатації та обслуговування павільйону
по заготівлі вторсировини на вул. Щербакова, 61-д у Шевченківському районі
м. Києва публічному акціонерному товариству «ВТОРЕС».
3. Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) провести перевірку стану благоустрою та
фактичного використання земельної ділянки.
4. Повернутися до розгляду цього питання після надходження
відповідей від Ш евченківської районної в місті Києві державної
адміністрації та Департаменту міського благоустрою та збереження

природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 4 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В.
Старовойт В. М., Шкуро М, Ю., Балицька О. С., Бродський В, Я.,
Міщенко О, Г., Баленко І, М , Зубко Ю. Г. участі в голосуванні не
брали,
23.4.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6410
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
земельної
ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«Юнігран»
та
комунальному
підприємству «Керуюча дирекція Шевченківського
району» для обслуговування офісних приміщень та
бойлерної на вул. Михайлівській, 20 (літ.В) у
Шевченківському районі м. Києва».
(ПР-8413 від 20.01.2016)
На засіданні пост ійної ком ісії К иївської м іської ра ди з питань
містобудування, архітектури та землекорист ування 15.03.2016
було прийнято ріш ення відкласти розгляд проект у ріш ення та
направити його для розгляду на пост ійну комісію Київської міської
ра д и з питань культури, т уризму та інформаційної політики, а
також звернутись до Ш евченківської рай о нно ї в м іст і Києві
держ авної адмініст рації для надання інформації щодо м ож ливост і
передачі зем ельної ділянки у спільну оренду.
Виноситься на повторний розгляд з урахуванням:
витягу № 08/292-085 від 12.04.2016 з протоколу № 8 засідання
пост ійної ком ісії К иївської м іської ра ди з питань культури,
туризму та інф ормаційної політики, відповідно до якого
прийнято ріш ення взяти до відома інформацію, озвучену на
засіданні вищ езазначеної пост ійної комісії;
- лист а Ш евченківської рай о нно ї в м іст і Києві держ авної
адмініст рації від 05.05.2016 № 109/02/45-3532 щодо надання
р о з ’яснень та відсут ност і підстав для передачі земельної
ділянки.
До
пост ійної ком ісії К иївської м іської р а д и з питань
містобудування, архітектури т а землекорист ування надійшов
лист ТОВ «Ю нігран» від 26.04.2016 вх. № 08/7366 щодо долучення
до м ат еріалів кадаст рової справи лист а Д епарт ам ент у культури
виконавчого органу К иївської м іської р а д и (Київської м іської
держ авної адміністрації) від 21.04.2016 М 060-2860 щодо
погодж ення проекту рішення.
До
пост ійної ком ісії К иївської м іської ра ди з питань
містобудування, архітектури та землекорист ування надійшов
лист ТОВ «Ю нігран» від 24.05.2016 вх. № 08/8832 щодо
відкладення розгляду проект у ріш ення.

Земельна ділянка площею 0,0351 га - у спільну часткову оренду на 5 років
(зокрема товариству з обмеженою відповідальністю «Юнігран» - 97/100
частини земельної ділянки, комунальному підприємству «Керуюча дирекція
Шевченківського району» - 3/100 частини земельної ділянки).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, голови
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенка О. Г. проект рішення «Про
передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
«Юнігран»
та
комунальному
підприємству
«Керуюча
дирекція
Шевченківського району» для обслуговування офісних приміщень та
бойлерної на вул. Михайлівській, 20 (літ.В) у Шевченківському районі
м. Києва» знято з розгляду у з в ’язку з надходженням листа товариства з
обмеженою відповідальністю «Юнігран» з проханням відкласти розгляд
зазначеного проекту ріш ення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. /.,
Старовойт В. М., Меліхова Т. І., Марченко Р. В., Кісільов І. Л.,
Кримчак С' О., Балицька О. С , Баленко І. М., Негрич М. М. участі
в голосуванні не брали.
23.5. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди земельних
ділянок та внесення змін до них)

23.5.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21885
Проект рішення «Про поновлення договору оренди
земельної
ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю «АВІАКОМ» для експлуатації комплексу
автосервісу в складі АЗС, СТО з мийкою, магазину
супутніх товарів на Харківському шосе, 203 у
Дарницькому районі м. Києва та внесення змін до нього».
(ПР-9349 від 24.03.2016)
П роект ріш ення відповідно до доручення заст упника міського
голови
секретаря
К иївської
м іської р а д и
паралельно
опрацьовується постійною комісією К иївської м іської ра ди з питань
ж итлово-комунального господарст ва та паливно-енергетичного
комплексу.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 17.09.2001 №63-6-00015 площею 0,3700 га та внести
зміни до нього, а саме:

- цільове призначення земельної ділянки викласти в такій редакції: «для
експлуатації комплексу сервісу в складі АЗС, СТО з мийкою, магазину
супутніх товарів»;
- місце розташування земельної ділянки викласти в такій редакції:
«Харківське шосе, 203 у Дарницькому районі м. Києва».
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1, Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення договору
оренди земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
«АВІАКОМ» для експлуатації комплексу автосервісу в складі АЗС, СТО з
мийкою, магазину супутніх товарів на Харківському шосе, 203 у Дарницькому
районі м. Києва та внесення змін до нього».
2 Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-21885 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань транспорту, з в ’язку та реклами.
3. Повернутись 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.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. І.,
Старовойт В. М , Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Бродський В. Я.,
Міщенко О. Г., Баленко /. М., Зубко Ю. Г. участі в голосуванні не
брали.
23.5.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20485
Проект рішення «Про поновлення товариству з обмеженою
відповідальністю «АУРІГЕР» договору оренди земельної
ділянки для будівництва, експлуатації і обслуговування
зони відпочинку, готелю з кафе та майданчиком для
автотранспорту на перетині вулиць Маршала Жукова та
Шолом-Алейхема у Деснянському районі м. Києва та
внесення змін до нього».
(ПР-8520 від 26.01.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 28.01.2005 №62-6-00192 площею 0,1974 га та внести
зміни до нього, а саме:
- слова «Колективне підприємство благодійно-комерційна-виробнича фірма
«СПІВЧУТТЯ»
замінити
словами
«Товариство
з
обмеженою
відповідальністю «АУРІГЕР», слова у підпункті 2.1. пункту 2 «для
будівництва, експлуатації і обслуговування зони відпочинку з павільйоном
(кафе) та гостьовим майданчиком для автотранспорту» замінити словами
«для будівництва, експлуатації та обслуговування зони відпочинку, готелю з
кафе та майданчиком для автотранспорту».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, члена
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Назаренка В. Е. проект рішення «Про
поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «АУРІГЕР» договору
оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації і обслуговування зони
відпочинку, готелю з кафе та майданчиком для автотранспорту на перетині
вулиць Маршала Жукова та Шолом-Алейхема у Деснянському районі
м. Києва та внесення змін до нього» знято з розгляду.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Михайленко В. О.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. І.,
Старовойт В. М , Меліхова Т. І., Марченко Р. В К і с і л ь о в І. П.,
Кримчак С. О., Балицька О. С., Баленко І. М., Негрич М. М. участі
в голосуванні не брали.
23.5.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20670
Проект рішення «Про поновлення товариству з обмеженою
відповідальністю
«Дніпряночка»
договору
оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування мініринку на вул. Оноре де Бальзака, 94 у Деснянському
районі м. Києва».
(ПР-9957 від 17.05.2016)
До
пост ійної ком ісії К иївської м іської ра ди
з
питань
містобудування, архітектури та землекорист ування надійшов лист
ТОВ «Дніпряночка» від 24.05.2016 вх. № 08/8889 щодо поновлення
договору оренди зем ельної ділянки на тих самих умовах.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 06.06.2008 №62-6-00491 площею 0,0292 га та внести
зміни до нього, а саме:
- слова «для будівництва, експлуатації та обслуговування міні-ринку»
замінити словами «для експлуатації та обслуговування міні-ринку».
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Картавий І. Л., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, заступника
голови постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Турця В. В. поновити товариству з
обмеженою відповідальністю «Дніпряночка» договір оренди земельної
ділянки від 06.06.2008 №62-6-00491 на 5 років площею 0,0292 га на вул. Оноре
де Бальзака, 94 у Деснянському районі м. Києва на тих самих умовах, з тим
самим цільовим призначенням земельної ділянки, а саме: для будівництва,
експлуатації та обслуговування міні-ринку, враховуючи звернення
заявника.

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
висновок щодо поновлення договору оренди земельної ділянки з урахування
витягу з протоколу засідання постійної комісії від 24.05.2016.
3. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
06.06.2008 М 62-6-00491 на 5 років (на тих самих умовах, з тим самим
цільовим призначенням земельної ділянки) та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 М І95/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2 (Картавий І. Л,
Назаренко В. Е.),

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. І.,
Старовойт В. М ., Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Бродський В. Я.,
Міщенко О. Г., Баленко І. М., Зубко Ю. Г. участі в голосуванні не
брали.
23.5.4, СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21642
Проект рішення «Про поновлення фізичній особі підприємцю Шишаку Юрію Олександровичу договору
оренди
земельної
ділянки
для
експлуатації
і
обслуговування
торговельного
павільйону
на
вул. Миропільській, 27/16 у Дніпровському районі
м. Києва».
(ПР-9828 від 21.04.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 23.06.2005 №66-6-00272 площею 0,0203 га.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення Про поновлення фізичній
особі - підприємцю Шишаку Юрію Олександровичу договору оренди
земельної ділянки для експлуатації і обслуговування торговельного
павільйону на вул. Миропільській, 27/16 у Дніпровському районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-21642 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики
3. Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) провести перевірку стану благоустрою та
фактичного використання земельної ділянки.

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» - 1 4 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. І.,
Старовойт В. М., Шкуро М. Ю Б а л и ц ь к а О. С., Бродський В. Я.,
Міщенко О. Г., Баленко І. М.> Зубко Ю. Г. участі в голосуванні не
брали.
23,5.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19042
Проект
рішення
«Про
поновлення
приватному
акціонерному товариству «Дніпровський ринок» договору
оренди
земельної
ділянки
для
експлуатації
та
обслуговування ринку на вул. Євгена Сверстюка, З
(колишня вул. Марини Раскової) у Дніпровському районі
м. Києва».
(ПР-9924 від 10.05.2016)
П роект ріш ення відповідно до доручення заступника міського
голови
секретаря
К иївської
м іської ра ди
паралельно
опрацьовується постійною комісією К иївської м іської ра ди з питань
торгівлі, підприємництва та регулят орної політики.
До
пост ійної ком ісії К иївської м іської р а д и
з
питань
містобудування, архітектури та землекорист ування надійшов лист
П А Т «Дніпровський ринок» від 17.03.2016 вх. № 08/4402 з проханням
залиш ит и без змін істотні ум ови договору оренди зем ельної ділянки
від 13.04.2006 № 66-6-00347, а саме: термін оренди на 5 років,
цільове призначення - для експлуат ації та обслуговування ринку.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 13.04.2006 №66-6-00347 площею 0,5699 га.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Назаренко В. Е., Петровець О. Ф.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити приватному акціонерному товариству «Дніпровський
ринок» договір оренди земельної ділянки від 13.04.2006 №66-6-00347 площею
0,5699 га для експлуатації та обслуговування ринку на вул. Євгена Сверстюка,
З (колишня вул. Марини Раскової) у Дніпровському районі м. Києва.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
13.04.2006 №66-6-00347 на 5 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у

власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 4 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. І.,
Старовойт В. М., Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Бродський В. Я.,
Міщенко О. Г ., Баленко І. М., Зубко Ю. Г. участі в голосуванні не
брали.
23.5.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20386
Проект рішення «Про поновлення ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БУДПРОМА ЛЬЯНС» договору оренди земельної ділянки
для благоустрою скверу на вул. Селянській в
Оболонському районі м. Києва».
(ПР-8327 від 28.12.2015)
З урахуванням витягу № 29/288/03-09 з прот околу № 9 засідання
пост ійної комісії Київської міської ради з питань екологічної
політики від 27.04.2016, відповідно до якого проект рішення
відхилено .

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки №78-6-00480 від 09.11.2007 площею 0,3897 га.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, секретаря
постійної комісії з
питань містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., враховуючи витяг №29/288/03-09 з
протоколу №9 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики 27.04.2016, відхилити проект рішення «Про
поновлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БУ Д11РОМ А ЛЬЯНС» договору оренди земельної ділянки для благоустрою
скверу на вул. Селянській в Оболонському районі м. Києва».
2. Повернути кадастрову справу А-20386 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» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. І.,
Старовойт В. М., Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Бродський В. Я.,
Міщенко О. Г ., Баленко І. М., Зубко Ю. Г. участі в голосуванні не
брали.
23.5.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21066

Проект рішення «Про поновлення ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТБ-ХЛІБ»
договору оренди земельної ділянки для розміщення та
експлуатації будівлі міні-хлібопекарні на вул. Ірпінській,
67-Б у Святошинському районі м. Києва та внесення змін
до нього».
(ПР-8716 від 08.02.2016)

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 07.09.2001 №75-6-00018 площею 0,0517 га та внести
зміни до нього, а саме:
- слова «Дочірнє підприємство «ТБ-Хліб» товариства з обмеженою
відповідальністю «Технобуд» замінити словами «ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТБ-ХЛІБ» у відповідних відмінках;
- слова та цифри «вул. Ірпінська, 67 у Ленінградському районі» замінити
словами та цифрами «вул. Ірпінська, 67-Б у Святошинському районі
м. Києва»;
- слова «для розміщення та експлуатації збірно-розбірного павільйону мініхлібопекарні по виробництву та торгівлі хлібо-булочними виробами»
замінити словами «для розміщення та експлуатації будівлі мініхлібопекарні».
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Картавий І. Л., Поліщук О. Г., Марченко В. П.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТБ-ХЛІБ» договору оренди
земельної ділянки для розміщення та експлуатації будівлі міні-хлібопекарні на
вул. Ірпінській, 67-Б у Святошинському районі м. Києва та внесення змін до
нього».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В.
Старовойт В. М., Шкуро М. Ю., Балицька О, С., Бродський В. Я.,
Міщенко О. Г., Баленко І. М., Зубко Ю. Г. участі в голосуванні не
брали.
23.5.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22000
Проект рішення «Про поновлення товариству з обмеженою
відповідальністю «Ленбуд» договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і
споруд на вул. Академіка Туполєва, 19 у Святошинському
районі м. Києва».
(ПР-8512 від 26.01.2016)
До
пост ійної комісії К иївської м іської р а д и
з
питань
містобудування, архітектури т а землекорист ування надійшов лист

ТОВ «Л енбуд» від 29.04.2016 ех. № 08/7718 з проханням прискорити
розгляд проекту ріш ення.

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 15 років договір оренди
земельної ділянки від 24.07.2001 №75-6-00016 (з урахуванням договору про
внесення змін і доповнень до договору оренди земельної ділянки від
14.12.2007 №75-6-00372 та договору про внесення змін до договору оренди
земельної ділянки від 10.10.2014 №793) площею 0,6657 га.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «Ленбуд» договору оренди земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування будівель і споруд на вул. Академіка
Туполєва, 19 у Святошинському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. /.,
Старовойт В. М , Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Бродський В. Я.,
Міщенко О. Г.9 Баленко 1. М.9 Зубко Ю. Г.9 Негрич М, М. участі в
голосуванні не брали.
23.5.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-15069
Проект
рішення
«Про
поновлення
державному
підприємству «Житлоінбуд» договору оренди земельної
ділянки для будівництва житлових будинків з вбудованоприбудованими приміщеннями на просп. Перемоги, 115а у
Святошинському районі м. Києва».
(ПР-9378 від 28.03.2016)
П роект ріш ення відповідно до доручення заст упника міського
голови
секретаря
К иївської
м іської ра ди
паралельно
опрацьовується постійною комісією К иївської м іської ради з питань
культури, туризму та інф ормаційної політики.
До
пост ійної ком ісії К иївської м іської ради
з
питань
містобудування, архітектури та землекорист ування надійшов лист
Д П «Ж итлоінбуд» від 14.07.2015 № 21994 щодо прискорення розгляду
проект у ріш ення та поновлення договору оренди зем ельної ділянки.

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 26.07.2004 №75-6-00126 площею 1,0106 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В., Петровець О. Ф., Назаренко В. Е.,
Картавий І. Л., Банас Д. М., Марченко В. П., Агеєва В.В., Цюцюра Т. І.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити державному підприємству «Житлоінбуд» договір
оренди земельної ділянки від 26.07.2004 №75-6-00126 площею 1,0106 га для
будівництва житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями
на просп. Перемоги, 115а у Святошинському районі м. Києва.

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
26,07.2004 №75-6-00126) на 5 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 4 , «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської Харченко О. В., Непоп В. І.,
Старовойт В. М.., Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Бродський В. Я.,
Баленко І. М., Зубко Ю. Г., Негрич М. М. участі в голосуванні не
брали.
23.5.10. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22277
Проект рішення «Про поновлення ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РОСЬ-1»
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування адміністративно-побутового корпусу на
вул. Жмеринській, 11 у Святошинському районі
м. Києва».
(ПР-9879 від 26.04.2016)

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 01.12.2003 №75-6-00091 площею 0,5297 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ:
1.
Поновити
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСЬ-1» договір оренди земельної ділянки від
01.12.2003 №75-6-00091 площею 0,5297 га для експлуатації та обслуговування
адміністративно-побутового
корпусу на вул.
Жмеринській,
11
у
Святошинському районі м. Києва.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
01.12.2003 Л275-6-00091 на 10 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. І.,
Старовойт В. М., Шкуро М. Ю., Балицька О. С , Бродський В. Я.,

Баленко /. М , Зубко Ю. Л, Негрич М. М., Росляков В. В. участі в
голосуванні не брали,
23.5.11. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19112
Проект
рішення «Про
поновлення
приватному
акціонерному товариству «АБС-УКР» договору оренди
земельної ділянки для будівництва житлового комплексу
з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального
призначення
та
підземним
паркінгом
на
вул. Глибочицькій, 26 у Шевченківському районі
м. Києва та внесення змін до нього».
(ПР-8699 від 05.02.2016)

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 09.09.2005 №91-6-00486 площею 0,0418 га, в межах
червоних ліній, та внести зміни до нього, а саме:
- слова «закрите акціонерне товариство «АБС-УКР» замінити словами
«приватне акціонерне товариство «АБС-УКР» у відповідних відмінках.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення приватному
акціонерному товариству «АБС-УКР» договору оренди земельної ділянки для
будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями
соціального призначення та підземним паркінгом на вул. Глибочицькій, 26 у
Шевченківському районі м. Києва та внесення змін до нього».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. /.,
Старовойт В, М., Шкуро М. Ю., Балицька О, С., Бродський В, Я.,
Баленко /. М , Зубко Ю, Г., Негрич М, М., Росляков В, В. участі в
голосуванні не брали.
23.5.12. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21999
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою
відповідальністю
«МОЛОДІЖНИЙ
ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС «ОБОЛОНЬ» договору оренди
земельних ділянок для будівництва житлового будинку з
паркінгом на вул. Богдана Хмельницького, 80-6 у
Шевченківському районі м. Києва та внесення змін до
нього».
(ПР-9212 від 10.03.2016)

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 3 роки договір оренди
земельних ділянок від 23.03.2005 №91-6-00422 (зі змінами, внесеними

угодою від 14.05.2008 №91-6-00777) площами 0,1859 га та 0,0484 га та внести
зміни до нього, а саме:
- слова «закрите акціонерне товариство «МОЛОДІЖНИМ КОМПЛЕКС
«ОБОЛОНЬ» замінити словами «товариство з обмеженою відповідальністю
«МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС «ОБОЛОНЬ» у відповідних
відмінках.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Поліщук О. Г., Дюжев С. А.
Під час розгляду цього питання на засіданні постійної комісії 24,05.2016
надійшло дві пропозиції:
перша - підтримати проект рішення;
друга - створити робочу групу для додаткового розгляду цього питання.
1. Голосували; за підтримку проекту рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС
«ОБОЛОНЬ» договору оренди земельних ділянок для будівництва житлового
будинку з паркінгом на вул. Богдана Хмельницького, 80-6 у Шевченківському
районі м. Києва та внесення змін до нього».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7, «проти» - немає, «утрималось» - 7
(Марченко Р. В., Турець В. В., Картавий І. Л., Банас Д. М., Меліхова Т. І.,
Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. І.,
Старовойт В. М., Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Бродський В. Я
Баленко І. М., Зубко Ю. Г., Негрич М. М. участі в голосуванні не
брали.
Рішення не прийнято.
2. Голосували: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ
КОМПЛЕКС «ОБОЛОНЬ» договору оренди земельних ділянок для
будівництва житлового будинку з паркінгом на вул. Богдана Хмельницького,
80-6 у Шевченківському районі м. Києва та внесення змін до нього».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Київської міської ради,
членів постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Назаренка В. Е., Ш арія В. В., Меліхової Т. І. для
додаткового вивчення цього питання.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8, «проти» - немає, «утрималось» - 4 (Турець В. В.,
Михайленко В. О., Кісільов І. П., Кримчак С. О.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В Н е п о п В. І.,
Старовойт В. М., Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Бродський В. Я.,
Баленко І. М.у Зубко Ю. Г., Негрич М. М. участі в голосуванні не
брали.

Під час продовження засідання постійної комісії 31.05.2016 від депутата
Київської міської ради, голови постійної комісії з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенка О. Г. надійшла пропозиція
щодо повернення до голосування по вказаному питанню, яка була
підтримана депутатами Київської міської ради, членами постійної
комісії.
Під час повторного обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - поновити договір оренди земельної ділянки;
друга - за пропозицією депутата Київської міської ради Назаренка В. Е
створити робочу групу для додаткового вивчення цього питання.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю
«МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС «ОБОЛОНЬ» договір оренди
земельних ділянок від 23.03.2005 №91-6-00422 (зі змінами, внесеними угодою
від 14.05.2008 №91-6-00777) площами 0,1859 га та 0,0484 га для будівництва
житлового будинку з паркінгом на вул. Богдана Хмельницького, 80-6 у
Шевченківському районі м. Києва та внести зміни до нього.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельних ділянок від
23.03.2005 №91-6-00422 (зі змінами, внесеними угодою від 14.05.2008 №91-600777) на 3 роки та внесення змін до нього, а саме: слова «закрите
акціонерне товариство «МОЛОДІЖНИЙ КОМПЛЕКС «ОБОЛОНЬ»
замінити словами «товариство з обмеженою відповідальністю
«МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС «ОБОЛОНЬ» у відповідних
відмінках, а також щодо приведення умов договору у відповідність до
законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та 35 Порядку
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із
земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з рішенням
Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Меліхова Т.І., Марченко Р.В.,
Непоп В. І., Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Баленко І. М.,
Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
23.5.13. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21586
Проект рішення «Про поновлення підприємству з
іноземними інвестиціями «МакДональдз Юкрейн ЛТД»
договору оренди земельної ділянки для будівництва та
експлуатації ресторану швидкого обслуговування на

вул. Борщагівській,
м. Києва».

2

у

Шевченківському

районі

(ПР-8870 від 15.02.2016)

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 15 років договір оренди
земельної ділянки від 12.06.2000 №88-6-00004 (зі змінами) площею 0,4374 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити підприємству з іноземними інвестиціями
«МакДональдз Юкрейн ЛТД» договір оренди земельної ділянки від 12.06.2000
№88-6-00004 (зі змінами) площею 0,4374 га для будівництва та експлуатації
ресторану
швидкого
обслуговування
на
вул. Борщагівській,
2
у
Шевченківському районі м. Києва.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
12.06.2000 №88-6-00004 (зі змінами) на 15 років та приведення умов
договору у відповідність до законодавства у порядку, передбаченому
статтями 34 та 35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у
користування або у власність із земель комунальної власності в місті
Києві, у редакції згідно з рішенням Київської міської ради від 04.03.2015
№195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. І.,
Старовойт В. М., Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Бродський В. Я.,
Баленко І. М., Зубко Ю. Г., Негрич М. М. участі в голосуванні не
брали.
23.6. П овторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди
земельних ділянок та внесення змін до них)

23.6.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21627
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «Катеринка»
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування магазину, кафетерію та складських
приміщень на Житомирському шосе, 5 у Святошинському
районі м. Києва та внесення змін до нього».
(ПР-8205 від 15.12.2015)
Н а засіданні пост ійної ком ісії К иївської м іської р а д и з питань
містобудування, архітектури та землекорист ування 01. 03.2016
розгляд проекту рішення було відкладено та направлено для
розгляду постійними комісіями Київської м іської ради з питань
екологічної політики та постійної комісії Київської міської ради з
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питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до витягів:
- №08/286-102 від 18.03.2016 з прот околу засідання № 9 від
17.03.2016 пост ійної комісії Київської м іської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, згідно з
яким проект рішення підтримано;
- №29/288/03-09 з прот околу засідання № 9 від 27.04.2016
пост ійної комісії Київської міської ради з питань екологічної
політики, згідно з яким проект рішення підтримано.

Проектом рішення передбачено: поновити на 15 років договір оренди
земельної ділянки від 22.12.2000 №75-6-00008 площею ОД341 га та внести
зміни до нього, а саме:
- слова «закрите акціонерне товариство «Катеринка» замінити словами
«товариство з обмеженою відповідальністю «Катеринка» у відповідних
відмінках;
- слова та цифри «для експлуатації та обслуговування магазину №1037,
кафетерію та складських приміщень» замінити словами «для експлуатації та
обслуговування магазину, кафетерію та складських приміщень» у
відповідних відмінках;
- слова «Житомирське шосе, с. Катеринівка у Ленінградському районі»
замінити словами «Житомирське шосе, 5 у Святошинському районі» у
відповідних відмінках.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: І. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «Катеринка» договору оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування магазину, кафетерію та
складських приміщень на Житомирському шосе, 5 у Святошинському районі
м. Києва та внесення змін до нього» на чергове засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування, на яке запросити заявника.
2.
Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) провести перевірку стану благоустрою та
фактичного використання земельної ділянки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Негрич М. М.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М.,
Меліхова Т. І., Росляков В. В., Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю.,
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
23.6.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21847
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «Метеор ЛТД»
договору оренди земельної ділянки для будівництва
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офісно-готельного
комплексу
з
торговельнорозважальними закладами і паркінгом на вул. Миколи
Василенка, 2 у Солом’янському районі м. Києва».
(ПР-8236 від 15.12.2015)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування , архітектури та землекористування 02.02.2016
було прийнято ріш ення відхилити проект ріш ення та повернути
справу с у б ’єкту подання для підготовки проекту ріш ення про
відмову у поновленні договору оренди.
Д о комісії надійшов лист -звернення ТОВ «М етеор ЛТД» від
03.02.2016
вх. № 08/1707 з роз'ясненням и
і додатковими
мат еріалами до справи та з проханням розглянут и проект ріш ення
На підставі листа Д епарт ам ент у земельних ресурсів виконавчого
органу Київської м іської р а д и (Київської м іської держ авної
адміністрації) від 29.02.2016 № 057029-3832 щодо добросовісності
землекористувача, проект рішення був повторно винесений на
розгляд комісії 15.03.2016. За результ ат ом розгляду 15.03.2016 було
прийнято ріш ення відкласти розгляд проект у ріш ення та направит и
його для опрацювання до пост ійної комісії К иївської м іської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регулят орної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом № 08/286-193
від 11.05.2016 з прот околу № 14 від 27.04.2016 засідання пост ійної
ком ісії К иївської м іської ра ди з питань торгівлі, підприємництва та
регулят орної політики, відповідно до якого проект рішення
підтримано.
.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 19.04.2005 №72-6-00269 (зі змінами, внесеними
договорами та угодами від 30.03.2007 №72-6-00410, від 09.10.2008 №72-600539, від 26.10.2010 №72-6-00620) площею 0,4069 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Непоп В. І., Назаренко В. Е., Балицька О. С.,
Завадський М. П.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати попереднє рішення постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування від 02.02.2016 та відхилити проект рішення «Про
поновлення товариству з обмеженою відповідальністю «Метеор ЛТД»
договору оренди земельної ділянки для будівництва офісно-готельного
комплексу з торговельно-розважальними закладами і паркінгом на
вул. Миколи Василенка, 2 у Солом’янському районі м. Києва».
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
проект рішення про відмову в поновленні договору оренди земельної
ділянки.
3. Звернутися до Головного управління Національної поліції у м. Києві з
проханням провести перевірку та з\ясувати, яким чином товариство з
обмеженою відповідальністю «Метеор ЛТД» отримало декларацію про
початок підготовчих робіт.

4.
Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) вжити заходи стосовно приведення земельної
ділянки до належного стану.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 6 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В.9 Баленко І. М.9
Меліхова Т. /., Росляков В. В., Петровець О. Ф.9 Шкуро М. Ю.,
Михайленко В. О. участі в голосуванні не брали.
23.7. Розгляд кадастрових справ (приватизація)

23.7.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9418
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Березіній Євдокії Федорівні та Бондаренку
Федору Федоровичу для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
Столичному шосе, 17 у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-9496 від 04.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,0896 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка громадянина Бондаренка Ф. Ф. - 1/2 від 0,0896 га;
- частка громадянки Березіної Є. Ф. - 1/2 від 0,0896 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Поліщук О. Г.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
- перша - підтримати проект рішення;
- друга - створити робочу групу для додаткового вивчення цього питання.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Березіній Євдокії Федорівні та Бондаренку Федору
Федоровичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на Столичному шосе, 17 у Голосіївському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти» - немає, «утрималось» - 8 (Міщенко О. Г.,
Турець В. В., Кісільов І. П., Шарій В. В., Балицька О. С., Харченко О. В.,
Негрич М. М., Баленко І. М.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Т. І.,
Михайленко В. 0 .9 Непоп В. /., Петровець О. Ф.9 Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання проекту рішення,
головуючим було винесено на голосування другу пропозицію; щодо
створення робочої групи для додаткового вивчення цього питання.
2. Голосували: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянам Березіній Євдокії Федорівні та Бондаренку
Федору Федоровичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на Столичному шосе, 17 у Голосіївському
районі м. Києва».
2, Створити робочу групу у складі депутатів Київської міської ради,
членів постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Т. /.,
Михайленко В. О., Непоп В. /., Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
23.7.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9435
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Суржиковій Олені Георгіївні та Косаренко
Г алині Сергіївні для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Володі Дубініна, 8 у Голосіївському районі
м. Києва».
(ПР-9495 від 04.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка громадянки Суржикової О. Г. - 49/100 від 0,1000 га,
- частка громадянки Косаренко Г. С. - 51/100 від 0,1000 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Суржиковій Олені Георгіївні та Косаренко Галині
Сергіївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Володі Дубініна, 8 у Голосіївському районі м. Києва»
за умови заміни у преамбулі проекту рішення слів та цифри «пункту З
прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про Державний
земельний кадастр» словами та цифрами «пункту 3 розділу 7 прикінцевих
та перехідних положень Закону України «Про Державний земельний
кадастр».
2.
Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або

детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Балицька О. С, Негрич М. М.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Т. І.,
Михайленко В. О Н е п о п В. /., Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали,
23.7.3, СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9406
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Цимбал Людмилі Єгорівні та Цим бал у
Віктору
Олександровичу
для
будівництва
і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд у пров. Павла Грабовського, 14 у Голосіївському
районі м. Києва».
(ПР-9503 від 05.04.2016)
До
пост ійної комісії К иївської м іської ради з питань
містобудування, архітектури та землекорист ування надійшов
лист заявників від 12.04.2016 вх. № 08/КО-4523 щодо виключення з
цільового призначення зем ельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0887 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка громадянки Цимбал Л. Є. - 3/4 від 0,0887 га,
- частка громадянина Цимбал а В. О. - 1/4 від 0,0887 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Цимбал Людмилі Єгорівні та Цимбалу Віктору
Олександровичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Павла Грабовського, 14 у
Голосіївському районі м. Києва» за умови виключення з цільового
призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи звернення
заявників.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Т. І.,
Михайленко В. О., Харченко О. В., Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
23.7.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9366
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину
Костенку
Олегу
Михайловичу
для

будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Листопадній, 5 у
Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-9505 від 05.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,0332 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією суб’єкта подання проект рішення «Про
приватизацію земельної ділянки громадянину Костенку Олегу Михайловичу
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Листопадній, 5 у Голосіївському районі м. Києва» повернути
до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) на доопрацювання,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р, В М е л і х о в а Т, /.,
Михайленко В, О Х а р ч е н к о О, В., Непоп В, /., Петровець О, Ф,,
Шкуро М, Ю, участі в голосуванні не брали.
23.7.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9294
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Герасименку Сергію Васильовичу для
будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Барикадній, 18 у
Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-9533 від 06.04.2016)
До
пост ійної комісії К иївської м іської ради з питань
містобудування, архітектури та землекорист ування надійшов
лист заявника від 31.05.2016 вх. № 08/Г-6650 щодо виключення з
цільового призначення зем ельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Балицька О. С., Герасименко С. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Герасименку Сергію Васильовичу для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Барикадній, 18 у Голосіївському районі м. Києва» за умови виключення з
цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи
звернення заявника,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Т.
Михайленко В. О., Харченко О. В Н е п о п В. /., Петровець О. Ф.,
Шкуро М. Ю., Банас Д. М. участі в голосуванні не брали.
23.7.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9138
Проект рішення «Про приватизацію громадянину
Матвієнку Андрію Миколайовичу земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Крилова, 28-в у
Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-9435 від 31.03.2016)
Д о пост ійної комісії К иївської м іської ра ди з питань
містобудування. архітектури та землекорист ування надійшов
лист представника заявника від 06.04.2016 вх. № 08/М-4275 щодо
мож ливост і передачі зем ельної ділянки для експлуат ації та
обслуговування ж илого будинку, господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Баленко І. М.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію громадянину
Матвієнку Андрію Миколайовичу земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Крилова, 28-в у Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з
цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи
звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 5 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В М е л і х о в а Т. І
Михайленко В. О., Харченко О. В Н е п о п В.
Петровець О. Ф.,
Шкуро М. Ю., Банас Д. М. участі в голосуванні не брали.
23.7.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9396
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Галаган Ользі Іванівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Червоноармійській, 4 у Дарницькому
районі м. Києва».
(ПР-9493 від 04.04.2016)
До
пост ійної комісії К иївської м іської ра ди з питань
містобудування, архітектури та землекорист ування надійшов
лист заявниці від 31.12.2015 вх. № 08/Г-13048 з проханням
розглянут и
мож ливість
передачі
зем ельної
ділянки
для
експлуат ації та обслуговування ж илого будинку, господарських

Земельна ділянка площею 0,0470 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Галаган Ользі Іванівні для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Червоноармійській,
4 у Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з цільового
призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи звернення
за я в н и ц іа також за умови коригування адреси земельної ділянки, а саме:
вул. Червоноармійську змінити на вул. Заплавну (відповідно до рішення
Київської міської ради від 08.10.2015 М І30/2033 «Про перейменування
вулиць, провулків у Дарницькому районі»).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Т. І.,
Михайленко В. О., Харченко О. В., Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
БанасД. М. участі в голосуванні не брали.
23.7.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9119
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Веліновій Олені Володимирівні, Кириченко
Наталії Володимирівні та Ткаченку Андрію Олексійовичу
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Алма-Атинській,
59 у Дніпровському районі м. Києва».
(ПР-9510 від 05.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка громадянки Велінової О. В. - 68/200 від 0,1000 га,
- частка громадянки Кириченко Н. В. - 68/200 від 0,1000 га,
- частка громадянина Ткаченка А. О. - 32/100 від 0,1000 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Веліновій Олені Володимирівні, Кириченко Наталії
Володимирівні та Ткаченку Андрію Олексійовичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Алма-Атинській, 59 у Дніпровському 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:
(Балицька О. С.).

«за»

-

16,

«проти»

-

немає,

«утрималось»

-

1

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В М е л і х о в а Т. І.,
Михайленко В. О., Непоп В. /., Шкуро М. Ю., БанасД . М. участі в
голосуванні не брали.
23.7.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9159
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Литовченку Андрію Євгенійовичу для
будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Чорногірській, 12
у Печерському районі м. Києва».
(ПР-9738 від 18.04.2016)
До
пост ійної комісії К иївської м іської р а д и з питань
містобудування, архітектури та землекорист ування надійшов
лист заявника від 27.05.2016 вх. № 08/Л-6536 щодо виключення з
цільового призначення зем ельної ділянки слова «будівництво»,
оскільки на земельній ділянці розт аш ований ж ит ловий будинок,
право власності на який зареєстроване.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Балицька О. С., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Литовченку Андрію Євгенійовичу для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Чорногірській, 12 у Печерському районі м. Києва» за умови виключення з
цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи
звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В М е л і х о в а Т. І.,
Михайленко В. О Н е п о п В. /., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
23.7.10. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9298
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Савчук Світлані Вікторівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Комсомольській, 84-і у Солом’янському
районі м. Києва».
(ПР-9290 від 22.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,0449 га - у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Савчук Світлані Вікторівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Комсомольській, 84-і у Солом’янському районі м. Києва».
2, Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи П-9298 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань транспорту, з в ’язку та реклами.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, зв ’язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Т. /.,
Михайленко В. О., Непоп В. /., Шкуро М. Ю.у Харченко О. В.
участі в голосуванні не брали.
23.7.11. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9172
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Яковенку Віктору Васильовичу, Кириченко
Наталії Миколаївні та Зозулі Катерині Миколаївні для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Повітрофлотській, 15 у Солом*янському районі
м. Києва».
(ПР-9230 від 14.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка громадянина Яковенка В. В. - 2/6 від 0,1000 га,
- частка громадянки Кириченко Н. М. - 1/6 від 0,1000 га,
- частка громадянки Зозулі К. М. - 1/2 від 0,1000 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Яковенку Віктору Васильовичу, Кириченко Наталії
Миколаївні та Зозулі Катерині Миколаївні для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Повітрофлотській,
15 у Солом’янському районі м, Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Т. /.,
Михайленко В . О., Непоп В . І., Шкуро М. Ю Харченко О. В.
участі в голосуванні не брали.
23.7.12. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-8795

Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Руденко Олені Федорівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Луговій, 16 у Солом’янському районі
м. Києва».
(ПР-9306 від 23.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,0633 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Руденко Олені Федорівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Луговій, 16 у Солом’янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської лйської ради Марченко Р. В М е л і х о в а Т. /.,
Михайленко В. О Н е п о п В. /., Шкуро М. Ю Х а р ч е н к о О. В.
участі в голосуванні не брали.
23.7Л 3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9430
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Савчук Валентині Павлівні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Луговій, 55 у Солом’янському
районі м. Києва».
(ПР-9436 від 31.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Савчук Валентині Павлівні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Луговій, 55 у Солом’янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В М е л і х о в а Т. І.,
Михайленко В. О Н е п о п В. /., Шкуро М. Ю., Харченко О. В.
участі в голосуванні не брали.
23.7.14. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9382
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Павлік Марії Василівни та Бєльченку Миколі
Васильовичу
для
будівництва
і
обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Леніна, 33 у Солом’янському районі м. Києва».
(ПР-9494 від 04.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка громадянки Павлік М. В. - 1/2 від 0,1000 га,
- частка громадянина Бєльченка М. В. - 1/2 від 0,1000 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Павлік Марії Василівни та Бєльченку Миколі
Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Леніна, 33 у Солом’янському районі
м. Києва» за умови коригування адреси земельної ділянкиу а саме:
вул. Леніна змінити на вул. Сергія Колоса (відповідно до розпорядження
Київського міського голови від 19.02.2016 М І25/1 «Про перейменування
бульваруу вулиць, площі та провулків у місті Києві»).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В М е л і х о в а Т. І.,
Михайленко В. О., Непоп В. /., Шкуро М. Ю Х а р ч е н к о О. В.
участі в голосуванні не брали.
23.8. П овторний розгляд кадастрових справ (приватизація)

23.8.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9240
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Мороз Аллі Броніславівні
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Трахтемирівській,
2-6 у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-8619 від 02.02.2016)
Н а засіданні пост ійної ком ісії К иївської м іської ради з питань
містобудування, архітектури та землекорист ування 22. 03.2016
було прийнято рішення підтримати проект рішення, але не
виносити його на розгляд пленарного засідання сесії Київської
м іської ради до затвердження детального плану території.
Виноситься на повторний розгляд у зв ’я зку із надходж енням до
пост ійної комісії К иївської м іської ради з питань містобудування,
архітектури та землекорист ування лист а М ороз А. Б. від 11.05.2016
вх. № 08/М -5936 щодо виключення з цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0928 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Мороз Аллі Броніславівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Трахтемирівській, 2-6 у Голосіївському районі м. Києва» за умови
виключення з цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва
і»у враховуючи звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Т. І.,
Михайленко В. О., Непоп В. /., Шкуро М. Ю., Харченко О. В.
участі в голосуванні не брали.
23.8.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9192
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної
ділянки
громадянці
Гусаченко
Тетяні
Олександрівні
для
будівництва
і
обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Лохвицькій, 8 у Дніпровському районі м. Києва».
(ПР-9182 від 01.03.2016)
Н а засіданні пост ійної ком ісії К иївської м іської р а д и з питань
містобудування, архітектури та землекорист ування 05.04.2016
проект рішення було направлено для розгляду робочою групою під
головуванням депутата Київської міської ради Картавого І. Л.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до протоколу
засідання цієї робочої групи від 29.04.2016 (реєстр. № 40 від
11.05.2016, згідно з яким постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення , але не виносити його на розгляд
пленарного засідання сесії Київської міської ради до затвердження
детального плану території.

Земельна ділянка площею 0,0832 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи рекомендації робочої групи, викладені у протоколі
№40, зареєстрованому від 11.05.2016, підтримати проект рішення «Про
приватизацію земельної ділянки громадянці Гусаченко Тетяні Олександрівні
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Лохвицькій, 8 у Дніпровському районі м. Києва» та не
виносити його на розгляд сесії Київської міської ради до затвердження
плану зонування або детального плану цієї території відповідно до статті
24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Балицька О. С.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Т. І.,
Михайленко В. О., Непоп В. І., Шкуро М. Ю., Харченко О. В.
участі в голосуванні не брали.
23.8.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9118
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної
ділянки
громадянам
Юматову
Василю
Вікторовичу та Юматову Миколі Вікторовичу для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Валі Котика, 30-а
у Святошинському районі м. Києва».
(ПР-8274 від 22.12.2015)
На засіданні пост ійної ком ісії К иївської м іської р а д и з питань
міст обудування архітектури т а землекорист ування 02.02.2016
проект рішення було підтримано та відкладено до затвердження
детального плану території.
Виноситься на повторний розгляд у зв ’язку із надходж енням до
пост ійної комісії К иївської м іської ради з питань містобудування,
архітектури та землекорист ування лист а Ю м ат ової Н ат алії
М иколаївни від 22.04.2016 вх. № 08/Ю -5204 щодо виключення з
цільового призначення зем ельної ділянки слова «будівництво».
,

Земельна ділянка площею 0,0997 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка громадянина Юматова В. В. - 1/2 від 0,0997 га;
- частка громадянина Юматова М. В. - 1/2 від 0,0997 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянам Юматову Василю Вікторовичу та Юматову
Миколі Вікторовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Валі Котика, 30-а у Святошинському
районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Київської міської ради,
членів постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Т. І.,
Михайленко В. О., Непоп В. /., Шкуро М. Ю., Харченко О. В.
участі в голосуванні не брали.
23.8.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9286

Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Батовській Наталії Андріївні
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Невському, 7 у
Шевченківському районі м. Києва».
(ПР-9245 від 18.03.2016)
З урахуванням лист а заявниці від 31.03.2016 вх. № 08/Б-4034 з
проханням змінит и цільове призначення виключивши слово
«будівництво», оскільки на земельній ділянці розт аш ований
ж ит ловий будинок, право власност і на який зареєстроване.
З урахуванням заперечення заявниці від 31.03. 2016 вх. № 08/Б-4035 на
пояснювальну записку до проект у ріш ення К иївської м іської ради
П Р-9245 від 18.03.2016. (кадастрова справа П-9286) з проханням
розглянут и проект ріш ення, долучит и це заперечення до справи і
розглянут и його на засіданні пост ійної ком ісії у присутності
заявниці.
На засіданні пост ійної ком ісії К иївської м іської р а д и з питань
містобудування, архітектури та землекорист ування 19. 04.2016
було прийнято рішення відкласти розгляд питання на чергове
засідання постійної комісії, на яке запросити заявницю.
До
пост ійної комісії К иївської м іської ради
з
питань
містобудування, архітектури та землекорист ування надійшов лист
заявниці від 20.04.2016 вх. № 08/Б-5097 щодо включення в порядок
денний засідання комісії кадаст рової справи П -9286 та з проханням
запросит и на засідання заявницю.

Земельна ділянка площею 0,0531 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Батовській Наталії Андріївні для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Невському, 7 у Шевченківському районі м. Києва» за умови виключення
з цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва та»,
враховуючи звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Балицька О. С.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В М е л і х о в а Т. І.,
Михайленко В. О., Непоп В. /., Шкуро М. Ю Х а р ч е н к о О. В.
участі в голосуванні не брали.
23.9. Розгляд кадастрових справ (громадяни)

23.9.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21580
Проект рішення «Про передачу громадянці Гудадзе Тєа
Тимурівні у приватну власність земельної ділянки для
84

будівництва
та
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Залежній, 12-в у
Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-9337 від 24.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,0551 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, члена
постійної комісії з
питань містобудування,
архітектури та
землекористування Назаренка В. Е. відхилити проект рішення «Про
передачу громадянці Гудадзе Тєа Тимурівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Залежній, 12-в у Голосіївському районі м. Києва».
2.
Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
зарезервувати земельну ділянку для
оформлення
її учасникам
антитерористичної операції та сім ’ям киян, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Кримчак С. О.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Т. І.,
Михайленко В. О., Непоп В. І., Шкуро М. Ю., Харченко О. В.,
Негрич М М. участі в голосуванні не брали.
23.9.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-17203
Проект рішення «Про передачу громадянці Братцевій Надії
Корніївні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул, Підбірній, 9-а у
Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-9467 від 04.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,0645 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Балицька О. С., Назаренко В. Е., Кримчак С. О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Братцевій Надії Корніївні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Підбірній, 9-а у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В М е л і х о в а Т. І.,
Михайленко В. О., Непоп В. І., Шкуро М. Ю., Негрич М. М.,
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
23.9.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18079
Проект рішення «Про передачу громадянці Жиленко Надії
Іванівні у приватну власність земельної ділянки для
ведення індивідуального садівництва у пров. Котовського,
4-а у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-9446 від 01.04.2016)
До
пост ійної ком ісії К иївської м іської ради
з
питань
містобудування, архітектури т а землекорист ування надійшов лист
заявниці від 16.05.2015 вх. № 08/Ж -6121 з проханням винести справу
А-18079 для розгляду на сесію К иївської м іської ради.

Земельна ділянка площею 0,0484 га -- у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Жиленко
Надії Іванівні у приватну власність земельної ділянки для ведення
індивідуального садівництва у пров. Котовського, 4-а у Дарницькому районі
м. Києва» за умови коригування адреси земельної ділянки, а саме:
пров. Котовського змінити на пров. Гречаний (відповідно до рішення
Київської міської ради від 08.10,2015 М І30/2033 «Про перейменування
вулиць, провулків у Дарницькому районі»),
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Т. І.,
Михайленко В. О., Непоп В. І., Шкуро М. Ю., Негрич М. М.,
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
23.9.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-12569
Проект рішення «Про передачу громадянці Рябчук
Антоніні
Іванівні,
члену
садівничого
товариства
«Підбірний» Дарницького району м. Києва земельної
ділянки для ведення колективного садівництва на
вул. Підбірній, 23-а у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-9473 від 04.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,03 84 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Рябчук Антоніні Іванівні, члену садівничого товариства «Підбірний»

Дарницького району м. Києва земельної ділянки для ведення колективного
садівництва на вул. Підбірній, 23-а у Дарницькому районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-12569 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» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Т. І.,
Михайленко В. О., Непоп В. І., Шкуро М. Ю., Негрич М. М.9
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
23.9.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6773
Проект рішення «Про передачу громадянину Берінчику
Денису Юрійовичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. 6-му Садовому, 18
у Деснянському районі м. Києва».
(ПР-9512 від 06.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,0979 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кримчак С. О., Дюжев С. А.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Берінчику Денису Юрійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд у пров. 6-му Садовому, 18 у Деснянському районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи Д-6773 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань освіти, науки, сім% молоді та спорту.
3. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати
інформацію щодо того, чи потрапляє земельна ділянка до меж детального
плану території селища Биківня у Деснянському районі м. Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 № 330/330.
4. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
освіти, науки, сім % молоді та спорту та отримання відповіді від
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Т.
Михайленко В. О., Непоп В. 1., Шкуро М. Ю., Негрич М. М.,
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
23.9.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6774
Проект рішення «Про передачу громадянину Андрійцеву
Валерію Олександровичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд у пров. 6-му
Садовому, 20 у Деснянському районі м. Києва».
(ПР-9605 від 11.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,0979 г а - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Зубко Ю. Г., Турець В. В.,
Кісільов І. П., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Андрійцеву Валерію Олександровичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. 6-му Садовому, 20 у Деснянському
районі м. Києва»,
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи Д-6774 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань освіти, науки, сім% молоді та спорту.
3. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати
інформацію щодо того, чи потрапляє земельна ділянка до меж детального
плану території селища Биківня у Деснянському районі м. Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 М 330/330.
4. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
освіти, науки, сім % молоді та спорту та отримання відповіді від
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Кісільов І. П.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Т. І.,
Михайленко В. О., Непоп В. /., Шкуро М. Ю., Негрич М. М.,
Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
23.9.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6771
Проект рішення «Про передачу громадянці Сінчук Ларисі
Павлівні у приватну власність земельної ділянки для

будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. 7-му Садовому, 23
у Деснянському районі м. Києва».
(ПР-9413 від 30.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,0979 га - у приватну власність.
ВИСТУПИ.ЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 2. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Сінчук Ларисі Павлівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд у пров. 7-му Садовому, 23 у Деснянському районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи Д-6771 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань освіти, науки, січ % молоді та спорту.
3. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати
інформацію щодо того, чи потрапляє земельна ділянка до меж детального
плану території селища Биківня у Деснянському районі м. Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 № 330/330.
4. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
освіти, науки, сім% молоді та спорту та отримання відповіді від
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Кримчак С. О.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Т. І.,
Михайленко В. О., Непоп В. І., Шкуро М. Ю., Негрич М. М.,
Турець В. В., Картавий І. Л. участі в голосуванні не брали.
23.9.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6779
Проект рішення «Про передачу громадянці Бризгіній
Єлизаветі Вікторівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд у пров. 7-му
Садовому, 25 у Деснянському районі м. Києва».
(І1Р-9411

б ід

30.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,0979 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Бризгіній Єлизаветі Вікторівні у приватну власність земельної ділянки для

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд у пров. 7-му Садовому, 25 у Деснянському районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи Д-6779 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань освіти, науки, сім % молоді та спорту.
3. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати
інформацію щодо того, чи потрапляє земельна ділянка до меж детального
плану території селища Биківня у Деснянському районі м. Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 № 330/330.
4. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
освіти, науки, січ % молоді та спорту та отримання відповіді від
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 5 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Т. І.,
Михайленко В. О Н е п о п В. І., Шкуро М. Ю., Негрич М. М.,
Турець В. В К а р т а в и й 1. Л. участі в голосуванні не брали.
23.9.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6780
Проект рішення «Про передачу громадянці Зубковській
Оксані Володимирівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд у пров. 7-му
Садовому, 19 у Деснянському районі м. Києва».
(ПР-9590 від 08.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,0979 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Зубковській Оксані Володимирівні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у пров. 7-му Садовому, 19 у Деснянському районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи Д-6780 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань освіти, науки, сім % молоді та спорту.
3. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати
інформацію щодо того, чи потрапляє земельна ділянка до меж детального
плану території селища Биківня у Деснянському районі м. Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 № 330/330.
4. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань

освіти, науки, сш 7, молоді та спорту та отримання відповіді від
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 5 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Т. /.,
Михайленко В. О., Непоп В. І., Шкуро М. Ю., Негрич М. М.,
Турець В. В., Картавий І. Л. участі в голосуванні не брали.
23.9.10. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6776
Проект рішення «Про передачу громадянці Довгодько
Наталії Вікторівні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. 6-му Садовому,
24 у Деснянському районі м. Києва».
(ПР-9589 від 08.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,0979 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВ АЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Довго дько Наталії Вікторівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд у пров. 6-му Садовому, 24 у Деснянському районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи Д-6776 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань освіти, науки, січ % молоді та спорту.
3. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати
інформацію щодо того, чи потрапляє земельна ділянка до меж детального
плану території селища Биківня у Деснянському районі м. Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 № 330/330.
4. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
освіти, науки, січ % молоді та спорту та отримання відповіді від
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Т. І.,
Михайленко В. О., Непоп В. І , Шкуро М. Ю., Негрич М. М.,
Турець В. В., Картавий І. Л. участі в голосуванні не брали.
23.9.11. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6778
Проект рішення «Про передачу громадянці Юрченко

Христині Іллівні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. 7-му Садовому,
17 у Деснянському районі м. Києва».
(ПР-9513 від 06.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,0979 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Юрченко Христині Іллівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. 7-му Садовому, 17 у Деснянському районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи Д-6778 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань освіти, науки, сім % молоді та спорту.
5.
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати
інформацію щодо того, чи потрапляє земельна ділянка до меж детального
плану території селища Биківня у Деснянському районі м. Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 М 330/330.
4.
Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
освіти, науки, сім% молоді та спорту та отримання відповіді від
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» -- немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Т. І.,
Михайленко В. О., Непоп В. І., Шкуро М. Ю., Негрич М. М.,
Турець В. В., Картавий І. Л.9 Баленко І. М. участі в голосуванні не
брали.
23.9.12. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-2960
Проект рішення «Про передачу громадянці Мороз
Валентині Миколаївні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Стеценка, 42-а у Подільському районі м. Києва».
(ПР-10.01'9 від 18.05.2016)
До
пост ійної комісії К иївської м іської ра ди з питань
містобудування, архітектури та землекорист ування надійшов
лист заявниці від 26.06.2015 вх. № 08/М -5897 щодо внесення змін в
цільове призначення зем ельної ділянки, а саме: виключит и слово
«будівництво», оскільки будинок вж е збудовано.

Земельна ділянка площею 0,0616 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Мороз
Валентині Миколаївні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Стеценка, 42-а у Подільському районі м. Києва» за умови
виключення з цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва
і», враховуючи звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Балицька О. С.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В М е л і х о в а Т. /.,
Михайленко В. О., Непоп В. /., Шкуро М. Ю., Негрич М. М.9
Турець В. В„9Картавий /„ Л.у Баленко І. М. участі в голосуванні не
брали*
23.9.13. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-8974
Проект рішення «Про передачу громадянину Онопрієнку
Василю Тимофійовичу у приватну власність земельної
ділянки для ведення індивідуального садівництва на
вул. Магістральній, 18-а у Шевченківському районі
м. Києва».
(ПР-9941 від 12.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,1057 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, члена
постійної комісії з
питань містобудування,
архітектури та
землекористування Назаренка В. Е. повернути проект рішення «Про
передачу громадянину Онопрієнку Василю Тимофійовичу у приватну
власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва на
вул. Магістральній,
18-а у Шевченківському районі м. Києва» до
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) для надання інформації
щодо того, чи потрапляє земельна ділянка в санітарну зону від залізничної
дороги.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Т. І.,
Михайленко В. О., Непоп В. І., Шкуро М. Ю.у Негрич М. М.,
Турець В« В.у Картавий І. Л., Баленко І. М. участі в голосуванні не
браній.
Рішення прийнято

В подальшому, головуючим було озвучено пропозицію щодо повернення до
голосування по вказаному питанню, яка підтримана депутатами
Київської міської ради,
членами постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування.
Під час повторного розгляду:
Голосували: з а пропозицію депутата Київської міської ради, голови постійної
комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування
Міщенка О. Г. підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Онопрієнку Василю Тимофійовичу у приватну власність земельної ділянки
для ведення індивідуального садівництва на вул. Магістральній, 18-а у
Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - 1 (Харченко О. В.), «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Негрич М. М., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М„
Балицька О. С., Меліхова Т. І., Непоп В. І., Петровець О, Ф.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

23.10.Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни)

23.10.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-6822
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Браславському Володимиру Федоровичу у
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Залежній, 12-6 у Голосіївському районі
м. Києва».
(ПР-9136 від 29.02.2016)
Н а засіданні пост ійної ком ісії К иївської м іської р а д и з питань
містобудування архітектури та землекорист ування 19. 04.2016
було прийнято рішення відкласти розгляд зазначеного проекту
на чергове засідання постійної комісії, на яке запросити
заявника.
,

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Браславський В. Ф.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Браславському Володимиру Федоровичу у власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Залежній, 12-6 у Голосіївському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Т. І.,
Михайленко В. О., Непоп В. І., Шкуро М. Ю., Негрич М. М ,
Турець В. В.у Баленко І. М. участі в голосуванні не брали.
23.10.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-10356
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Доброгорській Наталії Олександрівні у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і
споруд
на
вул.
Повітрофлотській, З 3-б
у
Солом’янському районі м. Києва».
(ПР-8311 від 28.12.2015)
На засіданні пост ійної ком ісії К иївської м іської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 16. 02.2016
проект рішення було підтримано.
Н а засіданні пост ійної ком ісії К иївської м іської ра ди з питань
містобудування, архітектури т а землекорист ування 15. 03.2016
розглядався правовий висновок управління правового забезпечення
діяльності Київської м іської ра ди від 23.02.2016 № 08/230-384 та
було прийнято ріш ення підтримати зауваження, викладені у
правовому висновку та повернути проект рішення з
матеріалами кадастрової справи до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської м іської ради (Київської
м іської державної адміністрації) на доопрацювання.
Виноситься
на
повторний розгляд
згідно
з
листом
Департ амент у земельних ресурсів виконавчого органу Київської
м іської ради (Київської м іської держ авної адміністрації) від
21.04.2016 № 0570291-7745 щодо надання пояснень до проекту
ріш ення та повторного розгляду справи.

Земельна ділянка площею 0,1000 га —у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Доброгорській Наталії Олександрівні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Повітрофлотській, ЗЗ-б у Солом’янському районі м. Києва».
2.
Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А -10356 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань екологічної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Т. /.,
Михайленко В. О., Непоп В. /., Шкуро М. Ю., Негрич М. М. участі
в голосуванні не брали.

23.10.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21942
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Ковриженку Віталію Миколайовичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Ватутіна, 5-в у Солом’янському
районі м. Києва».
(ПР-8990 від 19.02.2016)
Н а засіданні пост ійної ком ісії К иївської м іської ра ди з питань
містобудування, архітектури та землекорист ування 19.04.2016
проект рішення було направлено для розгляду робочою групою
під
головуванням
депутата
Київської
м іської
ради
Картавого І. Л,
Виноситься на повторний розгляд відповідно до протоколу
засідання цієї р о б очої групи від 29,04.2016 (реєстр. № 40 від
11.05.2016, згідно з яким постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,0850 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи рекомендації робочої групи, викладені у протоколі
№ 40, зареєстрованому від 11. 05.2016, підтримати проект рішення «Про
передачу громадянину Ковриженку Віталію Миколайовичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Ватутіна, 5-в у
Солом’янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —17, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В М е л і х о в а Т. І.,
Михайленко В. А , Непоп В. І., Шкуро М. Ю.9Негрич М. М. участі
в голосуванні не брали.
23.10.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-13374
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
земельної ділянки громадянину Якименку Владиславу
Борисовичу для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Ольжича, 26-6 у Шевченківському районі м. Києва».
(ПР-8174 від 11.12.2015)
На засіданні пост ійної ком ісії К иївської м іської ра ди з питань
містобудування, архітектури та землекорист ування 19.04.2016
проект рішення було направлено для розгляду робочою групою
Під
головуванням
депутата
Київської
м іської
ради
Картавого І. Л.

Виноситься на повторний розгляд відповідно до протоколу
засідання цієї ро б о чо ї групи від 29.04.2016 (реєстр. № 40 від
11.05.2016, згідно з яким постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення, за умови надання заявником
документів, що підтверджують родинні з в ’язки, а саме:
свідоцтво про укладення шлюбу та свідоцтво про народження.
До
пост ійної комісії К иївської м іської ра ди з питань
містобудування, архітектури та землекорист ування надійшов
лист Самусь Л. Ю. (довіреної особи Я кименко В. Б.) від 04.05.2016
вх. № б8/Я -5666 щодо надання копій документів, а саме: свідоцтво
про укладення шлюбу та свідоцтво про народження.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи рекомендації робочої групи, викладені у протоколі
№40, зареєстрованому від 11.05.2016, та надані заявником документи,
підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки громадянину
Якименку Владиславу Борисовичу для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Ольжича, 26-6 у
Шевченківському районі м. Києва».
2.
Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Т. І.,
Михайленко В. О., Непоп В. І., Шкуро М. Ю., Негрич М. М.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
23.11.Розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішень Київської міської
ради та внесення змін до розпоряджень Київської міської державної
адміністрації)

23.11 Л. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22296
Проект рішення «Про внесення змін у додаток до рішення
Київської міської ради від 17.09.2009 №278/2347 «Про
приватизацію земельних ділянок для будівництва та
обслуговування житлових будинків, господарських
будівель і споруд у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-9947 від 12.05.2016)

Проектом рішення передбачено: внести зміни у додаток до рішення, а саме:

-назву графи 2 викласти в наступній редакції: «код/ кадастровий номер
земельних ділянок»;
-у одинадцятій позиції у другій графі цифри та знаки «84:414:001» замінити
цифрами та знаками «8000000000:82:414:0134».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін у додаток до
рішення Київської міської ради від 17.09.2009 №278/2347 «Про приватизацію
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В Меліхова Т. І.,
Михайленко В. О., Непоп В.
Шкуро М. Ю., Негрич М. М.,
Росляков В. В» участі в голосуванні не брали.
23 . 11.2 . СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22039
Проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 26.12.2014 №801/801 «Про передачу
земельної ділянки громадянину Максименку Євгенію
Вікторовичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Кірова, 39-а, у
Деснянському районі м. Києва».
(ПР-9472 від 04.04.2016)

Проектом рішення передбачено: внести зміни до рішення Київської міської
ради від 26.12.2014 №801/801, а саме:
-у пункті 2 слова та цифри «кадастровий номер 8000000000:62:103:0053»
замінити словами та цифрами «кадастровий номер 8000000000:62:117:0053»;
-назву рішення викласти в наступній редакції «Про передачу громадянину
Максименку Євгенію Вікторовичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Кірова, 39-а у Деснянському районі м. Києва».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 26.12.2014 №801/801 «Про передачу земельної
ділянки громадянину Максименку Євгенію Вікторовичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Кірова, 39-а, у Деснянському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - Т 6, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В М е л і х о в а Т. І.,
Михайленко В. О Н е п о п В. І., Шкуро М. Ю., Негрич М. М.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
23.11.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20765
Проект рішення «Про визначення переліку земельних
ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або
права оренди на них) на земельних торгах».
(ПР-8723 від 08.02.2016)

П роектом ріш ення передбачено: визнати такими, що втратили
чинність, пункти 3-6 рішення Київської міської ради від 01.10.2007
№ 393/3227 «Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
«Автомобільна компанія «Сервісавтотрейдінг» земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування автомобільного терміналу зі
складською інфраструктурою, станцією технічного обслуговування та
готельним комплексом між вул. Якова Качури та вул. Миру у
Святошинському районі м. Києва».
Визначити перелік земельних ділянок для опрацювання можливості
продажу їх (або права оренди на них) на земельних торгах, згідно з додатком
до цього рішення.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про визначення переліку
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або права оренди
на них) на земельних торгах».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Т. І.,
Михайленко В: О., Непоп В. І., Шкуро М. Ю., Негрич М. М ,
Росляков В* В З у б к о Ю. Г. участі в голосуванні не брали.
23.11.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А -20654
Проект рішення «Про внесення змін до розпорядження
Київської міської державної адміністрації від 05.02.98
№215 «Про передачу громадянам у приватну власність
земельних ділянок для будівництва та обслуговування
жилих будинків і господарських будівель».
(ПР-8817 від 11.02.2016)
До
пост ійної комісії К иївської м іської ра ди з питань
містобудування, архітектури та землекорист ування надійшли
лист и громадянина Когденка Б. М. від 11.05.2016 вх. М 08/К -5887
та № 08/К-5888 щодо прискорення розгляду проекту ріш ення та
надання інформації.

Проектом рішення передбачено: внести зміни у додаток до розпорядження
Київської міської державної адміністрації від 05.02.98 №215, а саме:
-у четвертій графі цифри «0,09» замінити словами та цифрами «37/100 від
0,09, 63/100 від 0,09»;
-у п ’ятій графі слово «приватну» замінити словами «часткову».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 05.02.98 №215
«Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для
будівництва та обслуговування жилих будинків і господарських будівель».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В.у Меліхова Т. /.,
Михайленко В. О., Непоп В.
Шкуро М. Ю Негрич М. М ,
Зубко Ю, Г. участі в голосуванні не брали.
23.12.Розгляд кадастрових справ (відмова у поновленні договорів оренди
земельних ділянок та розірвання договорів оренди земельних
ділянок)

23.12,1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22213
Проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельної
ділянки
від
07.11.2007
№62-6-00442,
укладеного між Київською міською радою та товариством
з, обмеженою відповідальністю «ЕКОСИСТЕМА» для
будівництва,
експлуатації
та
обслуговування
адміністративних та виробничо-складських споруд на
вул. Пухівській, 4 у Деснянському районі м. Києва».
(ПР-8711 від 08.02.2016)
До
пост ійної комісії К иївської м іської р а д и з питань
містобудування, архітектури та землекорист ування надійшов
лист К П «КИЇВ11АСТРАНС» від 18.05.2016 вх. № 08/8530 щодо
прискорення розгляду кадаст рової справи А-22213 у з в ’я зку з
необхідністю заверш ити оформлення зем ельної ділянки на
комунальне підприємство.

Проектом рішення передбачено: розірвати договір оренди земельної
ділянки від 07.11.2007 №62-6-00442 площею 3,1377 га на підставі рішення
Господарського суду міста Києва від 10.10.2007 №32/519.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г,, Картавий І. Л.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 07.11.2007 №62-6-00442, укладеного між Київською
міською
радою
та
товариством
з
обмеженою
відповідальністю
«ЕКОСИСТЕМА» для будівництва, експлуатації та обслуговування
адміністративних та виробничо-складських споруд на вул. Пухівській, 4 у
Деснянському районі м. Києва».
2.
Звернутися до заступника міського голови
секретаря Київської
міської ради з проханням надати доручення управлінню правового
забезпечення діяльності Київської міської ради звернутися з позовною
заявою до суду про стягнення заборгованості по орендній платі з
товариства з обметеною відповідальністю «ЕКОСИСТЕМА».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Т. І.,
Михайленко В. О., Непоп В. І., Шкуро М. Ю., Негрич М. М.,
Зубко Ю. Г. участі в голосуванні не брали.
23.12.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20801
Проект рішення «Про відмову кооперативу автостоянок
«Райдуга» в поновленні договору оренди земельних
ділянок для розміщення, експлуатації та обслуговування
тимчасової автостоянки на просп. Генерала Ватутіна, 2224 у Дніпровському районі м. Києва та визначення
переліку земельних ділянок для опрацювання можливості
продажу права оренди на них на земельних торгах».
(ПР-8808 від 10.02.2016)

Проектом рішення передбачено: відмовити в поновленні договору оренди
земельних ділянок від 06.10.2008 №66-6-00494 площами 0,0830 га та
0,1768 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Кримчак С. О.,
Турець В. В., Поліщук О. Г., Примак М.
УХВАЛИЛИ: 1. Повернути проект рішення «Про відмову кооперативу
автостоянок «Райдуга» в поновленні договору оренди земельних ділянок для
розміщення, експлуатації та обслуговування тимчасової автостоянки на
просп. Генерала Ватутіна, 22-24 у Дніпровському районі м. Києва та
визначення переліку земельних ділянок для опрацювання можливості продажу
права оренди на них на земельних торгах» до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) на доопрацювання.
2.
Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати
інформацію та документи, на підставі яких було зареєстроване право
власності на нежитлову будівлю, розташовану на території автостоянки
на просп. Генерала Ватутіна, 22-24у Дніпровському районі м. Києва.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 5 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Г. /.,
Михайленко В. 0„, Непоп В. /., Шкуро М. Ю., Негрич М. М.,
Зубко Ю,
Харченко О. В. участі в голосуванні не брали,
23.12.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21397
Проект рішення «Про відмову товариству з обмеженою
відповідальністю «БУДСИСТЕМ» в поновленні договору
оренди
земельної
ділянки
для
будівництва,
обслуговування
та
експлуатації
житлово-офісного
комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та
підземною
автостоянкою
на
просп.
Маршала
Рокоссовського, 7-а в Оболонському районі м. Києва».
(ПР-9511 від 06.04.2016)

Проектом рішення передбачено: відмовити в поновленні договору оренди
земельної ділянки від 17,03.2005 №78-6-00263 (зі змінами) площею 0,5906 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову товариству з
обмеженою відповідальністю «БУДСИСТЕМ» в поновленні договору оренди
земельної ділянки для будівництва, обслуговування та експлуатації житловоофісного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземною
автостоянкою на просп. Маршала Рокоссовського, 7-а в Оболонському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Т. /.,
Михайленко В, О., Непоп В. /., Шкуро М. Ю., Негрич М. М ,
Зубко Ю. Г., Балицька О. С. участі в голосуванні не брали.
23.13.Розгляд кадастрових справ (погодження технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельних ділянок)

23.13.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22101
Проект рішення «Про погодження технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на
вул. Луначарського, 1/2 (ліг. «Б») у Дніпровському районі
м. Києва приватному підприємству фірмі «Волна» для
реконструкції з добудовою ресторану та подальшими
його експлуатацією і обслуговуванням».
(ПР-9403 від 29.03.2016)

Проектом рішення передбачено: погодити технічну документацію із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,1820 га на дві
земельні ділянки площами 0,0833 га та 0,0987 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Петровець О. Ф., Кримчак С. О., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, члена
постійної комісії з
питань містобудування,
архітектури
те
землекористування Петровця О. Ф. відкласти розгляд проекту рішення
«Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки на вул. Луначарського, 1/2 (літ. «Б») у Дніпровському
районі м. Києва приватному підприємству фірмі «Волна» для реконструкції з
добудовою ресторану та подальшими його експлуатацією і обслуговуванням»
на наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В М е л і х о в а Т. /.,
Михайленко В. О Н е п о п В. /., Шкуро М. Ю Н е г р и ч М. М.,
Зубко Ю, Г., Балицька О. С, участі в голосуванні не брали.
23.13.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21920
Проект рішення «Про погодження технічної документації
із землеустрою щодо поділів земельних ділянок на
вул. Маршала Малиновського, 8 та 8-а в Оболонському
районі м. Києва ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СОТО»
для
будівництва,
експлуатації та обслуговування офісно-житлового центру
та для влаштування спортивних та ігрових майданчиків та
причалу з човновою станцією».
(ПР-9247 від 21.03.2016)

Проектом рішення передбачено:
- погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки площею 0,3497 га на дві земельні ділянки площами 0,0259 га та
0,3238 га для будівництва, експлуатації та обслуговування офісно-житлового
центру;
- погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки площею 0,3090 га на дві земельні ділянки площами 0,2921 га та
0,0169 га для влаштування спортивних та ігрових майданчиків та причалу з
човновою станцією.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Дюжев С. А.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділів земельних ділянок на вул. Маршала
Малиновського, 8 та 8-а в Оболонському районі м. Києва ТОВАРИСТВУ З

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СОТО»
для
будівництва,
експлуатації та обслуговування офісно-житлового центру та для влаштування
спортивних та ігрових майданчиків та причалу з човновою станцією».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 4 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Меліхова Т. І.,
Михайленко В. О., Непоп В. І., Шкуро М. Ю., Негрич М. М.,
Зубко Ю. Г., Балицька О. С., Росляков В. В. участі в голосуванні не
брали.
23.13.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21835
Проект рішення «Про погодження технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на
бульв. Лесі Українки. 7-9 у Печерському районі м. Києва
ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» для будівництва житлового
будинку
із
комплексом
об’єктів
громадського
обслуговування та критими автостоянками».
(ПР-9498 від 04.04.2016)

Проектом рішення передбачено: погодити технічну документацію із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 1,7035 га на три
земельні ділянки площами 1,0332 га, 0,5063 га, 0,1640 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ:Підтримати проект
рішення «Про погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на бульв. Лесі
Українки.
7-9 у Печерському районі м. Києва ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» для будівництва
житлового будинку із комплексом об’єктів громадського обслуговування та
критими автостоянками».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В М е л і х о в а Т. /.,
Михайленко В. О., Непоп В. І., Шкуро М. Ю., Негрич М. М.,
Зубко Ю. Г., Балицька О. С., Росляков В. В. участі в голосуванні не
брали.
23.13.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22402
Проект рішення «Про погодження технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на
вул. Академіка Туполєва, 12 у Шевченківському районі
м. Києва
сільськогосподарському
публічному
акціонерному
товариству
«КИЇВСЬКА
ОВОЧЕВА
ФАБРИКА»
для
ведення
сільськогосподарської

ДІЯЛЬНОСТІ».

(ПР-9838 від 21.04.2016)

Проектом рішення передбачено: погодити технічну документацію із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 37,5584 га на
дванадцять земельних ділянок площами:
0,0723 га (в межах червоних ліній), 0,6863 га, 0,2177 га, 0,0007 га (в межах
червоних ліній), 30,8878 га, 0,0101 га (в межах червоних ліній), 0,3031 га,
0,1459 га, 0,0865 га, 3,5915 га 1,5337 га та 0,0228 га (в межах червоних ліній).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Кримчак С. О., Назаренко В. Е.,
Харченко О. В., Турець В. В., Поліщук О. Г., Дюжев С. А., Глєба В. Ю., Балима О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. Академіка
Туполєва, 12 у Шевченківському районі м. Києва сільськогосподарському
публічному акціонерному товариству «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»
для ведення сільськогосподарської діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. /. , Михайленко В. О
Непоп В. /., Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Росляков В. В
Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.
23.14.Повторний розгляд кадастрових справ (погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки)

23.14.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21439
Повторний розгляд проекту рішення «Про поділ
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РЕМБУД-2»
на
вул. Мурманській, 3 у Деснянському районі м. Києва,
внесення змін до договору оренди земельної ділянки та
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМБУД-2», товариству з
обмеженою
відповідальністю
«Сервіс
Солюшнз»
земельної
ділянки
для
експлуатації
виробничобудівельної бази на вул. Мурманській, 3 у Деснянському
районі м. Києва».
(ПР-8134 від 09.12.2015)
На засіданні пост ійної ком ісії К иївської м іської р а д и з питань
містобудування, архітектури т а землекорист ування 19.04.2016
було прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення на
чергове засідання постійної комісії, на яке запросити заявника.
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Проектом рішення передбачено:
- здійснити поділ земельної ділянки площею 0,6803 га:
на земельну ділянку площею 0,3321 га;
на земельну ділянку площею 0,3482 га;
- внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 24.01.2002 № 62-600029, залишивши до 24.01.2027 в оренді ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМБУД-2» земельну ділянку площею 0,3482 га в
межах категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення;
- передати
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РЕМБУД-2», товариству з обмеженою відповідальністю «Сервіс Солюшнз» в
оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,3321 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поділ земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМБУД-2» на
вул. Мурманській, 3 у Деснянському районі м. Києва, внесення змін до
договору оренди земельної ділянки та передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РЕМБУД-2»,
товариству
з
обмеженою відповідальністю «Сервіс Солюшнз» земельної ділянки для
експлуатації виробничо-будівельної бази на вул. Мурманській, 3 у
Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Михайленко В. О.,
Непоп В. /., Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Росляков В. В.,
Негрич М. М., Банас Д. М. участі в голосуванні не брали,
24.Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються
24.1. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни)
24.1.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-20445
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Шведу Георгію Павловичу на вул. Ягідній у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
(ПР-9772 від 18.04.2016)
До
пост ійної комісії К иївської м іської р а д и
з
питань
містобудування, архітектури та землекорист ування надійшов лист
заявника від 29.01.2016 № О П /Ш -2472 щодо розгляду справи.

Земельна ділянка площею ОД 0 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Зубко Ю. Г., Швед Г. П.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Шведу Георгію Павловичу на вул. Ягідній у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Михайленко В. О.,
Непоп В. /., Шкуро М. Ю., Балицька О. С Р о с л я к о в В. В.,
Негрич М. М., Банас Д. М., Баленко І. М , Старовойт В. М.,
Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.
24.1.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25427
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Дружині Тетяні Григорівні у пров. Залежному
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
(ПР-9777 від 19.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,07 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Поліщук О. Г., Дружина Т. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Дружині Тетяні Григорівні у пров. Залежному 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 Меліхова Т. /., Михайленко В. О.,
Непоп В. /., Шкуро М. Ю.9 Балицька О. С., Росляков В. В.,
Негрич М. М.> Баленко І. М., Старовойт В. М., Кісільов І. П.
участі в голосуванні не брали.
24.1.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24458
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Хіцко Євгенії Василівні, члену садівничого
товариства «Дніпро-1», на вул. 51-ій Садовій, діл. 9-В у
Дарницькому районі м. Києва для ведення садівництва».
(ПР-9358 від 24.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,03 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, секретаря
постійної комісії з
питань містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого 1. Л. відкласти розгляд проекту рішення
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Хіцко Євгенії Василівні, члену садівничого
товариства «Дніпро-1», на вул. 51-ій Садовій, діл. 9-В у Дарницькому районі
м. Києва для ведення садівництва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Київської міської ради,
членів постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Картавого І.Л., Римаренка С.Г., Рослякова В.В. для
додаткового вивчення цього питання.
3, Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т.
Михайленко В. О
Непоп В. І.у Шкуро М. Ю., Балицька О. С , Негрич М. М.у
Баленко І. М.у Харченко О. В.у Кісільов І. П. участі в голосуванні
не брали.
24.1.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22784
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Гур’євій Олені Євгенівні на вул. Гоголя, 16-в у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
(ПР-9344 від 24.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,08 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, члена
постійної комісії з
питань містобудування,
архітектури
та
землекористування Назаренка В. Е. відхилити проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Гур’євій Олені Євгенівні на вул. Гоголя, 16-в у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2.
Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

зарезервувати земельну ділянку для
оформлення
її учасникам
антитерористичної операції та сім ’ям киян, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 4 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Михайленко В. О.,
Непоп В. І., Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Негрич М. М.,
Баленко /. М., Харченко О. В., Кісільов І. П участі в голосуванні
не брали,
24.1.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-20705
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
спільну часткову власність громадянам Мартиненко Юлії
Андріївні
та
Мартиненко
Марії Миколаївні
на
вул. Горького, 9-в у Дарницькому районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9400 від 28.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,08 га - у спільну часткову власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
спільну часткову власність громадянам Мартиненко Юлії Андріївні та
Мартиненко Марії Миколаївні на вул. Горького, 9-в у Дарницькому районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Київської міської ради,
членів постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Картавого І.Л., Римаренка С.Г., Рослякова В.В. для
додаткового вивчення цього питання.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Михайленко В. О.,
Непоп В. /.» Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Негрич М. М.,
Баленко І. М., Харченко О. В., Кісільов /. П. участі в голосуванні
не брали.
24.1.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26596
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянці
Матвєєвій
Тетяні
Іванівні
на
вул. Бобринецькій, 93 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва
та
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9937 від 11.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,08 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дюжев С. А., Матвєєва Т. І.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці
Матвєєвій Тетяні Іванівні на вул. Бобринецькій, 93 у Деснянському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд», оскільки земельна ділянка не потрапляє до меж
детального плану території селища Биківня у Деснянському районі
м . Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14,04.2016
№330/330.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти»
- немає, «утрималось» - З
(Росляков В. В., Шарій В. В., Баленко І. М.).

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. /., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю.у Балицька О. С , Харченко О. В., Кісільов І. П
Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
24.1.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26597
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Матвєєву
Дмитру Казимировичу
на
вул. Бобринецькій, 95 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва та
обслуговування жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9939 від 11.05.2016)

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 громадянину
Матвєєву Дмитру Казимировичу на вул. Бобринецькій, 95 у Деснянському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», оскільки земельна ділянка не потрапляє
до меж детального плану території селища Биківня у Деснянському
районі м. Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від
14.04.2016 №330/330.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Росляков В. В.).

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Непоп В. /.,
Шкуро М. Ю., Балицька О. С , Харченко О. /?., Кісільов І. П.,
Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
24.1.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25620
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Чухлєб Інні Володимирівні на вул. Ватутіна,
19-6 у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
(ПР-9381 від 28.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,05 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Чухлєб Інні Володимирівні на вул. Ватутіна, 19-6 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 Меліхова Т. /., Непоп В. /.,
Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Харченко О. В., Кісільов І. /7.,
Петровець О. Ф.у Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.
24.1.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26186
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Туганову Олександру Володимировичу у
пров. Совському, 25 у Солом’янському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9379 від 28.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Туганову Олександру Володимировичу у пров. Совському, 25 у
Солом’янському 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» - 1 6 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Харченко О. В., Кісільов І. П ,
Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
24.1.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25770
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Сотниковій Олександрі Олександрівні на
вул. Луговій, 27а у Солом’янському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9325 від 23.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,03 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Глєба В. Ю.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Сотниковій Олександрі Олександрівні на вул. Луговій, 27а у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва та 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» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т, І., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Харченко О. В., Кісільов І. И ,
Петровець О. Ф., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
24.1.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26304
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Плахотнюку Віктору Володимировичу на
вул. Луговій, 106 у Солом’янському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку, ч
господарських будівель і споруд».
(ПР-9324 від 23.03.2016)

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 Плахотнюку Віктору Володимировичу на вул. Луговій, 106 у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. /., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю.,
Балицька О. С., Харченко О. В., Кісільов І.П.,
Петровець О.Ф., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
24.1.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26654
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину
Гульку
Віталію
Васильовичу
на
вул. Шевченка, 144а у Солом’янському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9989 від 18.05.2016)

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 Гульку Віталію Васильовичу на вул. Шевченка, 144а у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Непоп В. /.,
Шкуро М. Ю.у Балицька О. С.> Харченко О. В., Кісільов І. И ,
Петровець О. Ф., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
24.2. Повторний
розгляд справ-клопотань (надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок - громадяни)

24.2.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24645
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
громадянину
Бойку
Леоніду
Дмитровичу на вул. Г енерала Родимцева, 6 у
Голосіївському районі м. Києва для індивідуального

дачного будівництва».
(ПР-8928 від 16.02.2016)
Н а засіданні пост ійної ком ісії К иївської м іської р а д и з питань
містобудування, архітектури та землекорист ування 15.03.2016
було прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення та
направити його для розгляду постійною комісією Київської
міської ради з питань екологічної політики.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до витягу
№ 29/288/03-09 з прот околу № 9 засідання пост ійної ком ісії Київської
м іської ради з питань екологічної політики від 27.04.2016, згідно з
яким комісією прийнято ріш ення підтримати винесення на розгляд
пленарного засідання сесії Київської м іської ради зазначеного
проекту рішення , за умови того , що під час розроблення проекту
землеустрою заявником будуть надані нотаріально засвідчені
гарантії того, що дана ділянка не буде забудована.

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи рішення, викладене у витязі №29/288/03-09 з
протоколу М 9 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики від 27.04.2016, повернути проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Бойку Леоніду Дмитровичу на вул. Генерала
Родимцева, 6 у Голосіївському районі м. Києва для індивідуального дачного
будівництва» суб9єкту подання на доопрацювання для коригування
цільового призначення земельної ділянки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Харченко О. В., Кісільов І. П.,
Петровець О. Ф., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
24.2.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23869
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
громадянину
Бутенку
Олегу
Анатолійовичу на вул. 50-ій Садовій, діл. 14 у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
(ПР-9153 від 01.03.2016)
Н а засіданні пост ійної ком ісії К иївської м іської р а д и з питань
містобудування, архітектури т а землекорист ування 19.04.2016
проект рішення було направлено для розгляду робочою групою під
головуванням депутата Київської міської ради Картавого І. Л.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до протоколу

засідання цієї робочої г р у ш від 29.04.2016 (реєстр. № 40 від
11.05.2016), згідно з яким постійній комісії рекомендовано
відхилити проект рішення , оскільки на ділянці розташована
житлова будівля, право установчі документи на яку відсутні. А
також звернутися до Департаменту державної архітектурнобудівельної інспекції у м. Києві з проханням провести перевірку
правомірності будівництва на зазначеній у проекті рішення
земельній ділянці.

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи рекомендації робочої групи, викладені у протоколі
№40, зареєстрованому від 11.05.2016, відхилити проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Бутенку Олегу Анатолійовичу на вул. 50-ій
Садовій, діл. 14 у Дарницькому районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд», оскільки
на ділянці розташована житлова будівля, право установчі документи на
яку відсутні.
2. Звернутися до Департаменту державної архітектурно-будівельної
інспекції у м. Києві з проханням провести перевірку правомірності
будівництва на зазначеній земельній ділянці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Харченко О. В., Кісільов І. П.,
Петровець О. Ф., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
24.2.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26056
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
громадянину
Пузирю
Миколі
Арсеньовичу на вул. Шота Руставелі, 36 у Печерському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
індивідуального гаража».
(ПР-8923 від 16.02.2016)
Н а засіданні пост ійної ком ісії К иївської м іської р а д и з питань
містобудування, архітектури та землекорист ування 22.03.2016
було прийнято рішення відкласти розгляд питання та
звернутись до Печерської районної в міст і Києві державної
адміністрації.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до листа Печерської
районної в місті Києві держ авної адміністрації від 14.04.2016
№105/02-967/12 щодо відсут ност і повноваж ень в галузі регулю вання
земельних відносин, а т акож відсут ност і заперечень щодо
відведення зем ельної ділянки громадянину П узирю М. А., але з
проханням врахувати особливості розт аш ування П ечерського
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району, в якому, в ум овах складного рельєф у і важ кої геологічної
ситуації, сформовано унікальну історичну забудову.

Земельна ділянка площею 0,01 га - в оренду на 20 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Пузирю Миколі Арсеньовичу на вул. Шота Руставелі, 36 у
Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
індивідуального гаража».
2 Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-26056 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань транспорту, зв ’язку та реклами.
5. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, з в ’язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І Н е п о п В. І.,
Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Харченко О. В., Кісільов І. П
Петровець О. Ф., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
24.3. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - державні,
комунальні підприємства)

24.3.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26787
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації у ж.м. Осокорки, 10 мкр, діл. 36 в
Дарницькому
районі
м. Києва
для
будівництва,
експлуатації та обслуговування дитячого дошкільного
закладу».
(ПР-9943 від 12.05.2016)

Земельна ділянка площею 1,03 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації у ж.м. Осокорки, 10 мкр, діл. 36 в Дарницькому районі м. Києва

для будівництва, експлуатації та обслуговування дитячого дошкільного
закладу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В Б а л е н к о /. М.,
Меліхова Т. Б, Росляков В. В., Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю.,
Михайленко В. О. участі в голосуванні не брали.
24.3.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26788
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації у ж.м. Осокорки, 10 мкр, діл. 65,
66 в Дарницькому районі м. Києва для будівництва,
експлуатації та обслуговування загальноосвітньої школи».
(ПР-9942 від 12.05.2016)

Земельна ділянка площею 1,89 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кримчак С. О., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації у ж.м. Осокорки, 10 мкр, діл. 65, 66 в Дарницькому районі
м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування загальноосвітньої
школи».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М.,
Меліхова Т1 /., Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю., Михайленко В. О.
участі в голосуванні не брали.
24.3.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25892
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Департаменту культури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) на
вул. Анатолія Луначарського, 1 б у Дніпровському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування будівлі
закладу культури (театр ляльок)».
(ПР-9307 від 23.03.2016)
Проект ріш ення відповідно до доручення заст упника міського
голови
секретаря
К иївської
м іської ра ди
паралельно
опрацьовується постійною комісією К иївської м іської р а д и з питань
культури, туризму та інф ормаційної політики.

Земельна ділянка площею 0,57 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) на вул. Анатолія Луначарського, 1 б у
Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівлі
закладу культури (театр ляльок)» за умови коригування адреси земельної
ділянки,
а
саме:
вул. Анатолія
Луначарського
змінити
на
вул. Митрополита Андрея Шептицького (відповідно до розпорядження
Київського міського голови від 19.02.2016 М І25/1 «Про перейменування
бульвару, вулиць, площі та провулків у місті Києві»).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю., Балицька О. ( ., Харченко О. В., Кісільов І. П.,
Петровець О. Ф., Шарій В. В., Баленко І. М. участі в голосуванні
не брали.
24.3.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25246
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ
СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «ОЛІМПІЙСЬКІЙ» на
вул. Шота Руставелі у Печерському районі м. Києва для
обслуговування транспортної інфраструктури».
(ПР-9268 від 21.03.2016)
Проект ріш ення відповідно до доручення заст упника міського
голови
секретаря
К иївської
м іської ра ди
паралельно
опрацьовується постійною комісією К иївської м іської р а д и з питань
транспорту, зв ’я зку та реклами.

Земельна ділянка площею 0,32 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ
КОМПЛЕКС «ОЛІМПІЙСЬКІЙ» на вул. Шота Руставелі у Печерському
районі м. Києва для обслуговування транспортної інфраструктури» до
розгляду проекту рішення постійною комісією Київської міської ради з
питань транспорту, з в ’язку та реклами, яка паралельно розглядає

зазначений проект рішення відповідно до доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 4 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. /., Непоп В. І,,
Шкуро М, Ю,9 Балицька О. С., Харченко О, В К і с і л ь о в /. И ,
Петровець О, Ф.у Шарій В, В Б а л е н к о І, М, участі в голосуванні
не брали.
24.3.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26524
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Управлінню адміністративними будинками Державного
управління справами на вул. Банковій у Печерському
районі м. Києва для облаштування та експлуатації площі
для проведення офіційних державних заходів біля будинку
по вул. Банковій, 11».
(ПР-9786 від 20.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,64 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Зубко Ю. Г., Поліщук О. Г.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Управлінню адміністративними будинками Державного управління справами
на вул. Банковій у Печерському районі м. Києва для облаштування та
експлуатації площі для проведення офіційних державних заходів біля будинку
по вул. Банковій, 11».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за»
11 (Бродськии В. Л.. Зубко Ю, Г., Банас Д. ІМ.,
Росляков В. В., Міщенко О. Г., Турець В. В., Негрич М. М., Михайленко В. О.,
Римаренко С. Г., Старовойт В. М., Кримчак С. О.), «проти» - немає,
«утрималось» - 3 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Марченко Р. В.).

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Непоп В. /.,
Шкуро М. Ю.9 Балицька О. С., Харченко О. В., Кісільов /. /7.,
Петровець О. Ф., Шарій В. В., Баленко /. М. участі в голосуванні
не брали.
Рішення не прийнято
За пропозицією депутата Київської міської радиу члена постійної комісії з
питань містобудування, архітектури та землекористування Зубка Ю. Г,
головуючим було озвучено пропозицію щодо повернення до голосування по
вказаному питанню, яка підтримана депутатами Київської міської ради,
членами постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування

П ід час повт орного розгляду:
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Управлінню адміністративними будинками Державного управління справами
на вул. Банковій у Печерському районі м. Києва для облаштування та
експлуатації площі для проведення офіційних державних заходів біля будинку
по вул. Банковій, 11».
2.
За пропозицією депутата Київської міської ради, члена постійної
комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування
Назаренка В. Е. звернутися до Управління адміністративними будинками
Державного управління справами для надання гарантій щодо забезпечення
вільного доступу киян та гостей міста до земельної ділянки, яка
відводиться, в час, коли не відбуваються офіційні державні заходи біля
будинку по вул. Банковій, 11.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М.,
Балицька О. С., Меліхова Т. І., Негрич М. М., Петровець О. Ф.,
Непоп В. І., Шкуро М. Ю., Кримчак С. О. участі в голосуванні не
брали.
24.3.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24262
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Подільського району м. Києва на вул. Василя
Порика, 7-9 у Подільському районі м. Києва для утримання
зелених насаджень та обслуговування скверу».
(ПР-9311 від 23.03.2016)
П роект ріш ення відповідно до доручення заст упника міського
голови
секретаря
К иївської
м іської ради
паралельно
опрацьовується постійною комісією К иївської м іської ра ди з питань
екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,96 га —у 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 Подільського
району м. Києва на вул. Василя Порика, 7-9 у Подільському районі м. Києва
для утримання зелених насаджень та обслуговування скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —14, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Харченко О. В., Кісільов І. И ,

Петровець О. Ф., Шарій В. В., Баленко І. М. участі в голосуванні
не брали.
24.3.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26373
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Святошинського району м. Києва на
вул. Булгакова, 9 у Святошинському районі м. Києва для
утримання
та
благоустрою
зелених
насаджень,
експлуатації та обслуговування території».
(ПР-9312 від 23.03.2016)
П роект ріш ення відповідно до доручення заст упника міського
голови
секретаря
К иївської
м іської ра ди
паралельно
опрацьовується постійною комісією К иївської м іської р а д и з питань
екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,37 га - у 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
Святошинського району м. Києва на вул. Булгакова, 9 у Святошинському
районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених насаджень,
експлуатації та обслуговування території».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю.у Балицька О. С., Харченко О. В., Кісільов І. /7.,
Петровець О: Ф.у Шарій В. В., Баленко І. М. участі в голосуванні
не брали.
24.3.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25906
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Київському національному торговельно-економічному
університету на вул. Львівській, 2/4 у Святошинському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
коледжу».
(ПР-9607 від 11.04.2016)
Проект ріш ення відповідно до доручення заст упника міського
голови
секретаря
К иївської
м іської ра ди
паралельно
опрацьовується постійною комісією К иївської м іської ра ди з питань
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освіти, науки, с ім ’ї, м олоді та спорту, яка розглянула зазначений
проект рішення та підтримала його.

Земельна ділянка площею 0,60 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Київському національному торговельно-економічному університету на
вул. Львівській, 2/4 у Святошинському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування коледжу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Непоп В. /.,
Шкуро М. Ю., Балицька О. С , Харченко О. В К і с і л ь о в 1. П.,
Петровець О. Ф., Шарій В. В., Баленко І. М. участі в голосуванні
не брали.
24.3.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26174
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
державному підприємству «Головний науково-дослідний
проектний інститут землеустрою» на вул. Зеленогірській у
Солом’янському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування
гостьової
стоянки
автомобільного
транспорту».
(ПР-9369 від 25.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,33 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
державному підприємству «Головний науково-дослідний проектний інститут
землеустрою» на вул. Зеленогірській у Солом’янському районі м. Києва для
експлуатації та
обслуговування
гостьової
стоянки
автомобільного
транспорту».
2 Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-26174 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань транспорту, зв ’язку та реклами.
3.
Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, з в ’язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. /., Непоп В. /.,
Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Харченко О. В., Кісільов І. /7.,
Петровець О. Ф.у Шарій В. /?., Баленко І. М. участі в голосуванні
не брали.
24.3.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25551
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Національному музею літератури України на вул. Богдана
Хмельницького, 11 у Шевченківському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування будинку музею».
(ПР-9300 від 23.03.2016)
П роект ріш ення відповідно до доручення заст упника міського
голови
секретаря
К иївської м іської р а д и
паралельно
опрацьовується постійною комісією К иївської м іської ради з
питань культури, т уризму т а інф ормаційної політики.

Земельна ділянка площею 0,25 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Національному музею літератури України на вул. Богдана Хмельницького,
11 у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
будинку музею».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Непоп В. І.у
Шкуро М. Ю.у Балицька О. С.у Харченко О. В., Петровець О. Ф.у
Шарій В. В., Баленко І. М. участі в голосуванні не брали.
24.4. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передача в
суборенду - юридичні особи)

24.4.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-20859
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)».
(ПР-9253 від 21.03.2016)
Проект ріш ення відповідно до доручення заст упника міського
голови
секретаря
К иївської м іської р а д и
паралельно
опрацьовується постійною комісією К иївської м іської ради з
питань транспорту, зв ’я зку та реклам и.

Земельна ділянка площею 2,16 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, голови
постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Міщенка О. Г. 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)» знято з розгляду.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В Н е п о п В. /.,
Старовойт В. М., Меліхова Т.
Марченко Р. В., Кісільов /. /7.,
Кримчак С. О., Балицька О, С., Баленко І. М., Негрич М. М. участі
в голосуванні не брали.
24.4.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25562
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «ТОВ-РЄА» на
вул. Академіка Бутлерова, 8 (літ.Г) у Деснянському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
будівель виробничо-складського призначення».
(ПР-9321 від 23.03.2016)
До
пост ійної комісії К иївської м іської р а д и з питань
містобудування, архітектури та землекорист ування надійшов
лист Д епарт ам ент у зем ельних ресурсів виконавчого органу
К иївської м іської р а д и (Київської м іської держ авної адміністрації)
від 13.05.2016 вх. № 08/8267 щодо врахування при розгляді проекту
ріш ення звернення ТОВ «П О Л ІМ ЕР-ЛО ГІСТИ КА» від 13.04.2016
вх. № 11632 стосовно зупинення дій щодо відведення земельної
ділянки ТОВ «ТОВ-РЄА» на вул. Академ іка Бут лерова,8 (літ. Г) до
закінчення кримінальних проваджень .

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «ТОВ-РЄА» на вул. Академіка
Бутлерова, 8 (літ.Г) у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування будівель виробничо-складського призначення».
2. Звернутися до Головного управління Національної поліції у м. Києві з
проханням надати інформацію щодо кримінальних проваджень, вказаних
у листі товариства з обмеженою відповідальністю «ПОЛІМЕРЛОГІСТИКА» від 13.04.2016,.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. /., Непоп В. /.,
Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Харченко О. В., Петровець О. Ф.>
Баленко І. М.у Бродський В. Я. участі в голосуванні не брали.
24.4.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25860
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Прогрес С»
на вул. Пухівській, 1а у Деснянському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування виробничої бази».
(ПР-9331 від 23.03.2016)

Земельна ділянка площею 1,81 га - в оренду 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Прогрес С» на вул. Пухівській,
1а у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
виробничої бази».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю., Балицька О. С, Харченко О. В., Петровець О. Ф.,
Баленко І. М.у Бродський В. Я. участі в голосуванні не брали.
24.4.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25654
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Ф’юджин» на
просп. Броварському, 5-л, 5-м, 5-н, 5-к у Дніпровському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування бази
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відпочинку, культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних,
спортивних та туристичних цілей».
(ПР-9594 від 08.04.2016)
П роект ріш ення відповідно до доручення заст упника міського
голови
секретаря
К иївської м іської р а д и
паралельно
опрацьовується пост ійною комісією К иївської м іської ра д и з
питань освіти, науки, сім X м олоді та спорту. Згідно з витягом від
10.05.2016 № 08/285-109 з прот околу засідання № 11 від 20.04.2016
вище зазначеної ком ісії проект рішення знято з розгляду , у
з в ’язку з відсутністю суб’єкта подання.

Земельна ділянка площею 1,31 га - в оренду 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Марченко Р. В., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«Ф’юджин»
на
просп. Броварському, 5-л, 5-м, 5-н, 5-к у Дніпровському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування бази відпочинку, культурно-оздоровчих
потреб, рекреаційних, спортивних та туристичних цілей».
2.
Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та комунальному підприємству виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва
«Плесо» провести перевірку стану благоустрою та фактичного
використання земельної ділянки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Непоп В. /.,
Шкуро М. Ю., Балицька О. С , Петровець О. Ф., Баленко І. М.,
Бродський В. Я . участі в голосуванні не брали.
24.4.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26263
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Наукововиробничий центр «Радогор» на вул. Лайоша Гавро, 7-в
(літера А) в Оболонському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі з
приміщеннями
адміністративно-громадського
призначення та надання послуг населення».
(ПР-9267 від 21.03.2016)

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничий центр
«Радогор» на вул. Лайоша Гавро, 7-в (літера А) в Оболонському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі з
приміщеннями адміністративно-громадського призначення та надання послуг
населення».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-26263 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
3. Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) провести перевірку стану благоустрою та
фактичного використання земельної ділянки.
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 від 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 Меліхова Т. І., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю., Балицька О. С , Петровець О. Ф., Баленко І. М.,
Зубко Ю. Г. участі в голосуванні не брали.
24.4.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25673
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
публічному акціонерному товариству «ВТОРЕС» на
вул. Щорса, 38А у Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування пункту прийому
вторсировини».
(ПР-9273 від 22.03.2016)
З урахуванням
лист а Д епарт ам ент у
земельних ресурсів
виконавчого органу К иївської м іської ра ди (Київської м іської
держ авної адміністрації) від 14.04.2016 № 057026-7184 щодо
врахування при розгляді проект у ріш ення лист а П А Т «Вторес» від
17.03.2016 №1.

Земельна ділянка площею 0,03 га —в оренду 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Михайленко В. О., Глєба В. Ю., Солотва Н. Б.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
публічному акціонерному товариству «ВТОРЕС» на вул. Щорса, 38А у
Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування пункту
прийому вторсировини».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-25673 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
3. Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) надати фотофіксацію існуючого стану земельної
ділянки.
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 від 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 Меліхова Т. І., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Петровець О. Ф., Баленко І. М.,
Зубко Ю. Г. участі в голосуванні не брали.
24.4.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-16129
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОН» на
вул. Світлицького, 31/7 (літ. «А») у Подільському районі
м. Києва для реконструкції з прибудовою і надбудовою та
подальшою експлуатацією будівлі адміністративного,
офісного, виробничого та складського призначення».
(ПР-9276 від 22.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,14 га - в оренду 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОН» на вул. Світлицького,
31/7 (літ. «А») у Подільському районі м. Києва для реконструкції з
прибудовою і надбудовою та подальшою експлуатацією будівлі
адміністративного, офісного, виробничого та складського призначення».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Петровець О. Ф., Баленко І. М.,
Зубко Ю. Г., Негрич М. М., Старовойт В. М. участі в голосуванні
не брали.
24.4.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25356
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину
Ходжаєву
Яшару
Шакіровичу
на
вул. Волоській, 11а у Подільському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування нежитлового будинку офісного центру».
(ПР-9283 від 22.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,07 га - в оренду 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Турець В. В.,
Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Ходжаєву Яшару Шакіровичу на вул. Волоській, 11а у
Подільському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
нежитлового будинку - офісного центру» на наступне засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування, на яке запросити заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —13, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. /., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Петровець О. Ф., Баленко І. М.,
Зубко Ю. Г., Негрич М. М., Старовойт В. М., Міщенко О. Г.
участі в голосуванні не брали.
24.4.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25311
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Центр
сприяння підприємству» на просп. Леся Курбаса у
Святошинському районі м. Києва для обслуговування
об’єктів транспортної інфраструктури (заїзди та виїзди на
земельну ділянку)».
(ПР-9173 від 01.03.2016)

УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, першого
заступника голови постійної комісії з питань містобудування,
архітектури та землекористування Марченка Р. В. відхилити проект
рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
«Центр сприяння підприємству» на просп. Леся Курбаса у Святошинському
районі м. Києва для обслуговування об’єктів транспортної інфраструктури
(заїзди та виїзди на земельну ділянку)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. /., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Петровець О. Ф., Баленко І. М.,
Негрич М. М.у Старовойт В. М , Міщенко О. Г. участі в
голосуванні не брали.
24.4.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23626
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «АТБ-Інвест»
на вул. Політехнічній, 31 у Солом’янському районі
м. Києва для реконструкції та експлуатації магазину
продовольчих та непродовольчих товарів».
(ПР-9328 від 23.03.2016)
П роект ріш ення відповідно до доручення заст упника міського
голови
секретаря
К иївської м іської ра ди
паралельно
опрацьовується постійною комісією К иївської м іської ради з
питань торгівлі, підприємницт ва та регулят орної політики. Згідно
з витягом від 25.04.2016 № 08/286-174 з протоколу № 12 засідання
вище зазначеної ком ісії проект рішення підтримано.

Земельна ділянка площею 0,09 га - в оренду 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«АТБ-Інвест»
на
вул. Політехнічній, 31 у Солом’янському районі м. Києва для реконструкції
та експлуатації магазину продовольчих та непродовольчих товарів» на
наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування, на яке запросити
заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т, І., Непоп В. І,,
Шкуро М. Ю,, Балицька О, С., Петровець О, Ф., Баленко І, М,,
Зубко Ю, Г.у Негрич М, М. участі в голосуванні не брали,
24.4.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21709
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «СТВБерегиня» на вул. Боткіна, 4-А у Солом’янському районі
м.
Києва
для
обслуговування
та
експлуатації
адміністративно-лікувальної будівлі».
(ПР-9351 від 24.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,31 га - в оренду 5 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 «СТВ-Берегиня» на вул. Боткіна,
4-А у Солом’янському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації
адміністративно-лікувальної будівлі».
2, Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К -21709 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту,
3, Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
охорони здоров ’я та соціального захисту,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т, /., Непоп В, /.,
Шкуро М, Ю., Балицька О. С.> Петровець О, Ф., Баленко І, М,,
Зубко Ю, Г,, Негрич М, М, участі в голосуванні не брали,
24.4.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25025
Проект рішення «Про надання дозволу приватному
акціонерному
товариству
спільному
українськоросійському підприємству «В.В.Імпекс» на передачу
частини земельної ділянки в суборенду товариству з
обмеженою відповідальністю «ПРОФІ-КОНСАЛТИНГ»
для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі
(магазину) на просп. Перемоги, 23 у Шевченківському
районі м. Києва».
(ПР-9327 від 23.03.2016)
Проект ріш ення відповідно до доручення заст упника міського
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голови
секретаря
К иївської м іської р а д и
паралельно
опрацьовується постійною комісією К иївської м іської ради з
питань торгівлі, підприємницт ва т а регулят орної політики. Згідно
з витягом від 25.04.2016 № 08/286-173 з прот околу № 12 засідання
вище зазначеної ком ісії проект рішення підтримано.

Земельна ділянка площею 0,1752 га.
Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на передачу частини
земельної ділянки площею 0,0956 га в суборенду товариству з обмеженою
відповідальністю
«ПРОФІ-КОНСАЛТИНГ»
для
експлуатації
та
обслуговування нежитлової будівлі (магазину).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Глєба В. Ю.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу приватному
акціонерному товариству спільному українсько-російському підприємству
«В.В.Імпекс» на передачу частини земельної ділянки в суборенду товариству
з обмеженою відповідальністю «ПРОФІ-КОНСАЛТИНГ» для експлуатації та
обслуговування нежитлової будівлі (магазину) на просп. Перемоги, 23 у
Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Непоп В. /.,
Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Петровець О. Ф., Баленко І. М ,
Зубко Ю. Г., Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.
24.4.13. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22745
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариство
з
обмеженою
відповідальністю
«МІЖНАРОДНА
ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯІНВЕСТБУД» на вул. Дмитрівській, 102 (літ.А, Б) у
Шевченківському районі м. Києва для реконструкції
існуючих будівель під житлово-офісний комплекс з
вбудованими приміщеннями з подальшою експлуатацією
та обслуговуванням».
(ПР-9248 від 21.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,14 га —в оренду 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Харченко О. В., Турець В. В., Глєба В. Ю.,
Агеєва В. В.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутатів Київської міської ради, членів
постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Міщенка О. Г. та Харченка О. В. відкласти розгляд
проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариство з обмеженою
відповідальністю
«МІЖНАРОДНА
ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯІНВЕСТБУД» на вул. Дмитрівській, 102 (літ.А, Б) у Шевченківському районі
м. Києва для реконструкції існуючих будівель під житлово-офісний комплекс
з
вбудованими
приміщеннями
з
подальшою
експлуатацією
та
обслуговуванням».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-22745 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань культури, туризму та інформаційної політики.
3. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати
інформацію щодо можливості здійснення реконструкції будівлі за
адресою: вул. Дмитрівській, 102 (літ.А, Б) у Шевченківському районі
м. Києва, яка належить товариству з обмеженою відповідальністю
«МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ-ІНВЕСТБУД».
4. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
культури, туризму та інформаційної політики та надходження відповіді
від Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова 1. І., Непоп В. /.,
Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Петровець О. Ф., Баленко /. М ,
Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.
24.5. П овторний
розгляд
справ-клопотань
(надання
дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки - юридичні особи)

24.5.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25022
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки об’єднанню співвласників
багатоквартирного будинку «Гамарника, 28г» на
вул. Гамарника, 28-г в Оболонському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування
багатоквартирного
житлового будинку та прибудинкової території».
(ПР-8911 від 16.02.2016)
Н а засіданні пост ійної ком ісії К иївської м іської р а д и з питань
містобудування, архітектури та землекорист ування 05.04.2016
було прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення та
направити його для розгляду постійною комісією Київської
м іської ради з питань екологічної політики.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до витягу

№ 29/288/03-09 з прот околу засідання № 9 від 27.04.2016 пост ійної
комісії К иївської м іської р а д и з питань екологічної політики, згідно
з яким комісією прийнято ріш ення підтримати винесення
зазначеного проекту рішення на розгляд пленарного засідання
Київської м іської ради без права будівництва.

Земельна ділянка площею ОДО га - у 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 «Гамарника, 28г» на
вул. Гамарника, 28-г в Оболонському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прибудинкової
території».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. /., Непоп В. /.,
Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Петровець О. Ф.> Баленко /. М ,
Негрич М. М., Марченко Р. В.9 Банас Д. М. участі в голосуванні не
брали.
24.6. Розгляд справ-клопотань (відмова у наданні дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок)

24.6.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24522
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Боженку Василю
Петровичу на вул. Ягідній, 60/7 «П» у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд».
(ПР-9798 від 20.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Боженку Василю Петровичу на вул. Ягідній, 60/7 «П» у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Михайленко В. О.).

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. /., Непоп В. /.,
Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Петровець О. Ф., Баленко І. М ,
Негрич М. М., Марченко Р. В., Банас Д. М. участі в голосуванні не
брали.
24.6.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26120
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Плотніковій Владі Миколаївні на вул. Пухівській
у Деснянському районі м. Києва для індивідуального
дачного будівництва та гаражу».
(ПР-9296 від 23.03.2016)

Земельна ділянка площею ОДІ га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення землеустрою щодо відведення земельної ділянки Плотніковій
Владі Миколаївні на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва для
індивідуального дачного будівництва та гаражу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Петровець О. Ф., Баленко І. М.,
Негрич М. М., Марченко Р. В., Банас Д. М. участі в голосуванні не
брали.
24.6.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26121
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Івохіній Катерині Євгенівні на
вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва для
індивідуального дачного будівництва та гаражу».
(ПР-9251 від 21.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,11 га —у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Івохіній Катерині Євгенівні на вул. Пухівській у Деснянському районі
м. Києва для індивідуального дачного будівництва та гаражу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —14, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. /., Непоп В. /.,
Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Петровець О. Ф., Баленко І. М ,
Негрич М. М., Марченко Р. В., Банас Д. М. участі в голосуванні не
брали.
24.6.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26109
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Матвійчуку Олександру
Володимировичу у Солом’янському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9355 від 24.03.2016)

Земельна ділянка площею ОДО га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Матвійчуку Олександру Володимировичу у Солом’янському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. /., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю.у Балицька О. С., Петровець О. Ф., Баленко І. М.,
Негрич М. М., Марченко Р. В., Банас Д. М. участі в голосуванні не
брали.
24.7. Розгляд справ-клопотань (надання згоди на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок та
надання дозволів на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості)

24.7.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25783
Проект рішення «Про надання згоди на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки приватному акціонерному товариству
фірмі «Фундамент» на вул. Колекторній, 2/89 у
Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування виробничої бази».
(ПР-9274 від 22.03.2016)

Земельна ділянка площею 3,9171 га перебуває в оренді приватного
акціонерного товариства фірми «Фундамент» на підставі договору оренди
земельної ділянки від 22.03.2002 №63-6-00024.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Поліщук О. Г., Глєба В. Ю.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання згоди на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки приватному акціонерному товариству фірмі «Фундамент» на
вул. Колекторній, 2/89 у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування виробничої бази».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Київської міської ради,
членів постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Картавого І. Л., Кримчака С. О Б а л и ц ь к о ї О. С. для
додаткового вивчення цього питання.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. /., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Петровець О. Ф., Баленко І. М.,
Негрич М. М., Марченко Р. В., Турець В. В. участі в голосуванні не
брали.
24.7.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25490
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
технічної
документації
із
землеустрою
щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) дочірньому підприємству «Ардал»
на просп. Броварському, 36 у Деснянському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування під’їзних
шляхів (в’їздів/виїздів) до діючої автозаправної станції».
(ПР-9727 від 15.04.2016)
Проект ріш ення відповідно до доручення заст упника міського
голови
секретаря
К иївської м іської р а д и
паралельно
опрацьовується постійною комісією К иївської м іської ради з
питань транспорту, зв ’я зку та реклами.

Земельна ділянка площею 0,1150 га.
Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

УХВАЛИЛИ: Повернути проект рішення з матеріалами справи-клопотання
К-25490 Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
на
доопрацювання для надання пояснень з посиланням на норми чинного
земельного законодавства, щодо необхідності розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 4 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю.9 Балицька О. С.9 Петровець О. Ф.9 Баленко І. М.9
Негрич М. М., Марченко Р. В., Турець В. В. участі в голосуванні не
брали.
24.7.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25954
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
технічної
документації
із
землеустрою
щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) товариству з обмеженою
відповідальністю «БРСМ» на просп. Володимира
Маяковського, 54а у Деснянському районі м. Києва для
реконструкції та експлуатації існуючої автозаправної
станції».
(ПР-9680 від 14.04.2016)
П роект ріш ення відповідно до доручення заст упника міського
голови
секретаря
К иївської м іської р а д и
паралельно
опрацьовується постійною комісією К иївської м іської ради з
питань ж итлово-комунального
господарства та
паливноенергетичного комплексу.

Земельна ділянка площею 0,1839 га.
Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Повернути проект рішення з матеріалами справи-клопот ання
К-25954 Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
на
доопрацювання для надання пояснень з посиланням на норми чинного
земельного законодавства, щодо необхідності розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —15, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Непоп В. /.,
Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Петровець О. Ф., Баленко І. М.,
Негрич М. М., Марченко Р. В. участі в голосуванні не брали.
24.7.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26601
Проект рішення «Про надання згоди на поділ земельної
ділянки на просп. Відрадному, 95 у Солом’янському
районі м. Києва».
(ПР-9689 від 14.04.2016)
Д о пост ійної ком ісії К иївської м іської р а д и з питань
містобудування, архітектури та землекорист ування надійшов
лист заявника від 10.05.2016 вх. №08/111-5864 щодо включення
проекту ріш ення до чергового порядку денного засідання комісії, на
яке запросити заявника.

Земельна ділянка площею 6,9432 га.
Проектом рішення передбачено: надати згоду на поділ земельної ділянки
та дозвіл виступити замовником технічної документації із землеустрою щодо
поділу.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Поліщук О. Г., Шевченко Н. А.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання згоди на поділ
земельної ділянки на просп. Відрадному, 95 у Солом’янському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Непоп В. /.,
Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Петровець О. Ф., Баленко І. М.,
Негрич М. М., Марченко Р. В., Старовойт В. М. участі в
голосуванні не брали.
24.8. Повторний розгляд справ-клопотань (надання згоди на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних
ділянок)

24.8.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26350
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання згоди
на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУБІН» на
вул. Межигірській, 46/24 у Подільському районі м. Києва
для обслуговування та експлуатації овочевого магазину»,
(ПР-9190 від 03.03.2016)

Н а засіданні пост ійної ком ісії К иївської м іської р а д и з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.04.2016
було прийнято рішення відкласти розгляд питання та
звернутись до Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської м іської державної адміністрації) для
проведення перевірки.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до лист а
Д епарт ам ент у міського благоустрою та збереж ення природного
середовища виконавчого органу К иївської м іської р а д и (Київської
м іської держ авної адміністрації) від 09.05.2016 № 064-4417 щодо
проведеної перевірки, якою встановлено, що на земельній ділянці
знаходиться
двоповерхова
будівля,
у
якій
здійснюється
підприємницька діяльність, а також, що благоустрій зем ельної
ділянки по периметру будівлі знаходиться в задовільному
санітарно-технічному стані.

Проектом рішення передбачено: надати згоду на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею
0,0948 га, яка перебуває в оренді на підставі договору від 12.06.2000 №85-600004.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання згоди на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУБІН» на
вул. Межигірській, 46/24 у Подільському районі м. Києва для обслуговування
та експлуатації овочевого магазину».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. /., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю., Балицька О. С., Петровець О. Ф., Баленко І, М,9
Негрич М. М., Марченко Р. В., Старовойт В. М, участі в
голосуванні не брали,
25.Різне (розгляд листів, розгляд та затвердження протоколів засідань робочих
груп, ознайомлення депутатів з проектами рішень) - матеріали додаються.

25.1. СЛУХАЛИ:

Розгляд
листа
Департаменту
земельних
ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 05.02.2016 №0570262126 (від 30.04.2016 №057026-5928) щодо дострокового
розірвання договору оренди земельної ділянки на
вул. Патріса Лумумби, 4/6 у Печерському районі м. Києва,
укладеного між публічним акціонерним товариством
«АГРОБУД-1» та Київською міською радою - матеріали

додаються.
(лист Д епарт ам ент у земельних ресурсів виконавчого органу К иївської
м іської ради (Київської м іської держ авної адміністрації) від
05.02.2016 № 057026-2126; лист пост ійної ком ісії К иївської м іської
р а ди з питань містобудування, архітектури та землекорист ування
від 12.02.2016 № 08/281-458; лист Департ ам ент у земельних ресурсів
виконавчого органу К иївської м іської ради (Київської м іської
держ авної адміністрації) від 30.04.2016 № 057026-5928 - на
18-т и арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Взяти до відома інформацію, викладену у листі Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 05.02.2016 №057026-2126 (від 30.04.2016
№057026-5928) щодо дострокового розірвання договору оренди земельної
ділянки на вул. Патріса Лумумби, 4/6 у Печерському районі м. Києва,
укладеного між публічним акціонерним товариством «АГРОБУД-1» та
Київською міською радою.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) опрацювати
можливість дострокового розірвання договору оренди земельної ділянки на
вул. Патріса Лумумби, 4/6 у Печерському районі м. Києва, укладеного між
публічним акціонерним товариством «АГРОБУД-1» та Київською міською
радою.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М.,
Балицька О. С., Меліхова Т. І., Непоп В . І., Петровець О. Ф.,
Шкуро М. Ю., Негрич М. М., Банас Д. М. участі в голосуванні не
брали.
25.2. СЛУХАЛИ:

Розгляд листа громадян Кравченко О. А., Гасич Л. А. та
інших (мешканців будинків №3, 5-А,5-Б, 7 на вул. Басейній)
від 28.04.2016 вх. №08/КО-5514 щодо необхідності
вирішення
питання
незаконного
будівництва
на
вул. Басейній, 5-Б, корпус 2, яке призводить до руйнування
та підвищення аварійного стану прилеглих будинків матеріали додаються.
(лист громадян Кравченко О. А., Гасич Л. А. та інших м еш канців
будинків №3, 5-а, 5-6, 7 на вул. Басейній від 28.04.2016 вх. № 08/К О 5514; лист и пост ійної ком ісії К иївської м іської ра ди з питань
м іст обудування , архітектури та землекорист ування від 28.04.2016
№ 08/281-1514 та від 29.04.2016 № 08/281-1532; лист голови
ініціат ивної групи для вирішення питань щодо ст ану спільного майна
будинків 3, 5-а, 5-6, 9 на вул. Басейній у П ечерському районі міст а
Києва та прибудинкової т ерит орії вказаних будинків Я ковенка А. В.
від 19.05.2016 вх. № 08/Я-6248; лист Департ ам ент у міського

141

благоустрою та збереж ення природного середовищ а виконавчого
органу К иївської м іської р а д и (Київської м іської держ авної
адміністрації) від 23.05.2016 № 064-4771; лист Д епарт ам ент у
земельних ресурсів виконавчого органу К иївської м іської ради
(Київської м іської держ авної адміністрації) від 26.05.2016 № 05702610279; лист Д епарт ам ент у міського благоустрою та збереж ення
природного середовищ а виконавчого органу К иївської м іської ради
(Київської м іської держ авної адміністрації) від 25.05.2016 № 0644842; звернення від меш канців будинку № 3 по вул. Басейна від
12.05.2016 вх. № 08/КО-5968; лист голови ініціат ивної групи для
вирішення питань щодо наявного ст ану спільного майна будинків З,
5 а, 5 6, 9 не вул. Басейній у П ечерському районі м іст а Києва та
прибудинкової т ерит орії вказаних будинків Яковенка А. В. від
27.05.2016 вх. № 08/Я-6582 - на 57-м и арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Яковенко А. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд листа громадян Кравченко О. А., Гасич Л. А.
та інших (мешканців будинків №3, 5-а, 5-6, 7 на вул. Басейній) від 28.04.2016
вх. №08/КО-5514 щодо необхідності вирішення питання незаконного
будівництва на вул. Басейній, 5-6, корпус 2, яке призводить до руйнування та
підвищення аварійного стану прилеглих будинків.
2. Створити робочу групу у складі депутатів Київської міської ради>
членів постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Кісільова І. /7., Кримчака С. О., Назаренка В. Е.
Визначити головою робочої групи депутата Кісільова І. 77.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М.,
Зубко Ю. Г., Меліхова Т. /., Негрич М. М., Петровець О. Ф.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
25.3. СЛУХАЛИ:

Розгляд листа Державного управління справами від
12.04.2016 вх. №11378 щодо приведення у відповідність із
вимогами законодавства положень підпунктів 4.7, 4.9
пункту 4 рішення Київської міської ради від 08.12.2005 №
582/3043 та підпункту 8.4 пункту 8 договору оренди
земельної ділянки від 26.02.2007 №91-6-00627 - матеріали
додаються.
(лист Держ авного управління справами від 12.04.2016 вх. № 11378;
лист
пост ійної ком ісії К иївської м іської ра ди з питань
містобудування, архітектури та землекорист ування від 27.04.2016
вх. № 11378/1 - на 8-м и арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд листа Державного управління справами від
12.04.2016 вх. №11378 щодо приведення у відповідність із вимогами
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законодавства положень підпунктів 4.7, 4.9 пункту 4 рішення Київської
міської ради від 08.12.2005 № 582/3043 та підпункту 8.4 пункту 8 договору
оренди земельної ділянки від 26.02.2007 №91-6-00627.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) розібратися та
доповісти на наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування щодо
механізму приведення у відповідність із вимогами законодавства положень
підпунктів 4.7\ 4.9 пункту 4 рішення Київської міської ради від 08.12.2005
№582/3043 та підпункту 8.4 пункту 8 договору оренди земельної ділянки від
26.02.2007№91-6-00627.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М.,
Балицька О. С., Меліхова Т. /., Непоп В. І., Петровець О. Ф.,
Шкуро М. Ю.у Негрич М. М.> Банас Д. М. участі в голосуванні не
брали.
25,4. СЛУХАЛИ:

Розгляд листа постійної комісії Київської міської ради з
питань екологічної політики від 12.04.2016 вх. №11373 щодо
створення робочої групи у складі представників постійних
комісій Київської міської ради, Департаменту земельних
ресурсів 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 київського
комунального
об’єднання
зеленого
будівництва та
експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) з підготовки нової редакції
Програми розвитку зеленої зони та концепції формування
зелених насаджень м. Києва - матеріали додаються.
(лист пост ійної ком ісії К иївської м іської р а д и з питань екологічної
політики від 12.04.2016 вх. № 11373 - на 5-т и арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Взяти до відома лист постійної комісії Київської міської ради з
питань екологічної політики від 12.04.2016 вх. №11373 та делегувати до
складу робочої групи з підготовки нової редакції Програми розвитку зеленої
зони та концепції формування зелених насаджень м. Києва депутатів
Київської міської ради, членів постійної комісії з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенка Олександра Григоровича та
Старовойта Володимира Миколайовича.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І, М.,
Балицька О, С М е л і х о в а Т, І., Непоп В. /., Петровець О, Ф.,
Шкуро М, Ю., Негрич М. М, участі в голосуванні не брали .
25.5. СЛУХАЛИ:

Розгляд звернення депутата Київської міської ради
Михайленка В. О. від 12.05.2016 вх. №08/8184 щодо
опрацювання можливості розташування на земельній
ділянці на вул. Пирогівський шлях у Голосіївському районі
м. Києва парку історії радянської окупації в місті Києві (на
виконання рішення Київської міської ради від 23.07.2015
№772/1636 «Про започаткування парку історії радянської
окупації в місті Києві») - матеріали додаються,
(звернення депутата К иївської м іської ра ди М ихайленка В О. від
12.05.2016 вх. № 08/8184 - на 6-т и арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Михайленко В. О., Харченко О. В., Дюжев С. А.
УХВАЛИЛИ: 1. Взяти до уваги звернення депутата Київської міської ради
Михайленка В. О. від 12.05.2016 вх. №08/8184 щодо опрацювання можливості
розташування на земельній ділянці на вул. Пирогівський шлях у
Голосіївському районі м. Києва парку історії радянської окупації в місті Києві
(на виконання рішення Київської міської ради від 23.07.2015 №772/1636 «Про
започаткування парку історії радянської окупації в місті Києві»).
2, Департаменту земельних ресурсів 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) вжити
всіх необхідних організаційно-правових заходів щодо відведення земельної
ділянки на вул, Пирогівський шлях у Голосіївському районі м. Києва для
розміщення парку історії радянської окупації в місті Києві,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р, В Б а л е н к о І, М.,
Балицька О. С., Меліхова Т, /., Непоп В,
Петровець О, Ф.,
Шкуро М. Ю.у Негрич М, М., Старовойт В, М. участі в
голосуванні не брали,
25.6. СЛУХАЛИ:

Розгляд

листа депутата Київської міської ради
Меліхової Т. І. від 16.05.2016 вх. №08/8385 щодо включення
в порядок денний чергового засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування звернення членів
громадського руху Почайна, щодо необхідності внесення

змін до проекту рішення Київської міської ради, яким
затверджується детальний план території в межах вулиць
Вербова, Куренівська, Богатирська, Московський просп.,
Набережно-Рибальська, залізнична колія в Оболонському
районі м. Києва - матеріали додаються.

З урахуванням листа Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 17.05.2016
вх. 08/8403 щодо доопрацювання матеріалів детального
плану території в межах вулиць Вербова, Куренівська,
Богатирська, Московський просп., Набережно-Рибальська,
залізнична колія в Оболонському районі м. Києва
відповідно до протоколу робочої зустрічі з урегулювання
спірних питань, яка відбулася 20.04.2016 під головуванням
заступника
голови
Київської
міської
державної
адміністрації О. Спасибка.
(лист депутата К иївської м іської р а д и М еліхової Т. І. від 16.05.2016
вх. № 08/8385; лист Департ ам ент у міст обудування та архітектури
виконавчого органу К иївської м іської р а д и (Київської м іської
держ авної адміністрації) від 17.05.2016 вх. 08/8403; мат еріали
детального плану т ерит орії в м еж ах вулиць Вербова, Куренівська,
Богатирська, М осковський просп., Набереж но-Рибальська, залізнична
колія в Оболонському р а йоні м. Києва - на 18-ти арк ).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Меліхова Т. І., Турець В. В., Балицька О. С.,
Михайленко В. О.,Бохняк В. Я., Богатов К. В., Гончаренко Г. В., Дюжев С. А.,
Лішанський Є. Ю.
УХВАЛИЛИ: 7. Взяти до відома інформацію, викладену у зверненні членів
громадського руху Почайна від 12.05.2016 №08/Г-5977 щодо необхідності
внесення змін до проекту рішення Київської міської ради, яким
затверджується детальний план території в межах вулиць Вербова,
Куренівська, Богатирська, Московський просп., Набережно-Рибальська,
залізнична колія в Оболонському районі м. Києва, оскільки винесений на
пленарне засідання сесії Київської міської ради детальний план території в
межах вулиць Вербова, Куренівська, Богатирська, Московський просп.,
Набережно-Рибальська, залізнична колія в Оболонському районі м. Києва не
відповідає детальному плану цієї території, який розглядався на громадських
слуханнях.
2. Управлінню забезпечення діяльності постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
направити заступнику міського голови - секретарю Київської міської ради
додаткові матеріали до проекту рішення Київської міської ради «Про
затвердження детального плану території в межах вулиць Вербова,
Куренівська, Богатирська, Московський просп., Набережно-Рибальська,
залізнична колія в Оболонському районі м. Києва», які були отримані від
суб'єкта подання —Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
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листом від 17.05.2016 вх. №08/8403 та розглянуті на засіданні постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування, для ознайомлення депутатів Київської міської ради під
час розгляду на пленарному засіданні проекту рішення «Про затвердження
детального плану території в межах вулиць Вербова, Куренівська,
Богатирська, Московський просп., Набережно-Рибальська, залізнична колія в
Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В .
Старовойт В . М., Римаренко С. Г., Баленко І. М., Балицька О. С.
участі в голосуванні не брали .
ПИТАННЯ, ВНЕСЕНІ НА РОЗГЛЯД ДОДАТКОВО
31.05.2016
26. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київської міської ради, голови
постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Міщенка О. Г. щодо розгляду проекту
рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної
ділянки
Департаменту будівництва та житлового забезпечення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) на перетині вул. Мілютенка
та вул. Шолом-Алейхема у Деснянському районі м. Києва
для будівництва, обслуговування та експлуатації житлового
будинку (в тому числі для відселення мешканців)
з
об’єктами торговельно-побутового призначення» (ПР-10167
від 31.05.2016, справа-клопотання К-26922) - матеріали
додаються.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В., Харченко О. В., Мілованова Я. О.,
Поліщук О. Г., Глєба В. Ю., Дюжев С. А.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
- перша - підтримати проект рішення;
- друга - створити робочу групу для додаткового вивчення цього питання.
1.

Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на перетині
вул. Мілютенка та вул. Шолом-Алейхема у Деснянському районі м. Києва для
будівництва, обслуговування та експлуатації житлового будинку (в тому числі
для відселення мешканців) з об’єктами торговельно-побутового призначення».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7, «проти» - немає, «утрималось» - 8
(Харченко О. В., Негрич М. М., Міщенко О. Г., Зубко Ю. Г., Бродський В. Я.,
Кісільов І. П., Михайленко В. О., Росляков В. В.)„

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В.у Баленко І. М.,
Балицька О: С., Меліхова Т. /., Петровець О. Ф., Непоп В. /.,
Шкуро М. Ю., Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання проекту рішення,
головуючим було винесено на голосування другу пропозицію: щодо
створення робочої групи для додаткового вивчення цього питання.
2. Голосували: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на перетині
вул. Мілютенка та вул. Шолом-Алейхема у Деснянському районі м. Києва для
будівництва, обслуговування та експлуатації житлового будинку (в тому числі
для відселення мешканців) з об’єктами торговельно-побутового призначення».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Київської міської ради,
членів постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Харченка О. В К а р т а в о г о І. Л., Негрича М. М. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи
депутата Київської міської ради Харченка О. В.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —16, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М.,
Балицька О. С., Меліхова Т. І., Петровець О. Ф., Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
27. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київської міської ради, члена
постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Михайленка В. О. стосовно розгляду
його звернення від 30.05.2016 №08/279/08-064-138-1 щодо
включення до порядку денного найближчого засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
кадастрової справи Д-2926 та розгляду проекту рішення
«Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
«КНЯЖИИ ЗАТОН» земельної ділянки для будівництва
житлового комплексу з об’єктами соціально-побутового
призначення та школою-дитячим садком першого ступеню
на Дніпровській набережній, 18 у Дарницькому районі

м. Києва» (ПР-8412 від 20.01.2016, кадастрова справа
Д-2926) - матеріали додаються.
(звернення депутата К иївської м іської ра ди М ихайленка В. О. від
30.05.2016№ 08/279/08-064-138-1 - на 1-му арк).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Михайленко В. О., Назаренко В. Е., Картавий І. Л.,
Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Взяти до уваги звернення депутата Київської міської ради
Михайленка В. О. від 30.05.2016 №08/279/08-064-138-1 щодо включення до
порядку денного найближчого засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування кадастрової
справи Д-2926.
Під час обговорення проекту рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «КНЯЖИЙ ЗАТОН» земельної ділянки для будівництва
житлового комплексу з о б уєктами соціально-побутового призначення та
школою-дитячим садком першого ступеню на Дніпровській набережній, 18
у Дарницькому районі м. Києва» надійшло дві пропозиції:
- перша - підтримати проект рішення;
- друга - створити робочу групу у новому складі для додаткового вивчення
цього питання.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «КНЯЖИИ ЗАТОН» земельної ділянки для
будівництва житлового комплексу з об’єктами соціально-побутового
призначення та школою-дитячим садком першого ступеню на Дніпровській
набережній, 18 у Дарницькому районі м. Києва» за умови збільшення строку
оренди земельної ділянки, а саме: передачі земельної ділянки на 7 років,
враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8, «проти» - немає, «утрималось» - 7
(Бродський В, Я., Харченко О. В., Картавий І. Л., Кісільов І. П., Кримчак С. О.,
Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко І. М,,
Балицька О. С., Меліхова Т. І., Непоп В. /., Петровець О. Ф.,
Шкуро М. Ю Н е г р и ч М. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання проекту рішення,
головуючим було винесено на голосування другу пропозицію: щодо
створення робочої групи у новому складі для додаткового вивчення цього
питання.
2. Голосували: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю «КНЯЖИИ ЗАТОН» земельної
ділянки для будівництва житлового комплексу з об’єктами соціально-

побутового призначення та школою-дитячим садком першого ступеню на
Дніпровській набережній, 18 у Дарницькому районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у новому складі депутатів Київської міської
ради, членів постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування, а саме: Михайленка В. О., Назаренка В. Е.у
Кримчака С. О. для додаткового вивчення цього питання. Визначити
головою робочої групи депутата Київської міської ради Михайленка В. О,
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —15, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Баленко /. М.у
Балицька О. С., Меліхова Т. І., Непопп В. /., Петровець О. Ф.,
Шкуро М. Ю.у Негрич М. М. участі в^рлофванні не брали.
Голова комісії

0 . Г. Міщенко

Секретар комісії

1. Л. Картавий

Вик. Бєляєва
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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 31 травня 2016 року

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування, яке відбулося 31 травня
2016 року, розглядалося питання (№ 23.5.12 порядку денного) «Розгляд
кадастрових справ (поновлення договорів оренди земельних ділянок та
внесення змін до них): Товариство з обмеженою відповідальністю
«МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС «ОБОЛОНЬ», вул. Богдана
Хмельницького, 80-6, поновити на 3 роки договір оренди земельних ділянок
від 23.03.2005 року № 91-6-00422 (зі змінами внесеними угодою від
14.05.2008 року № 91-6-00777) площами 0,1859 га та 0,0484 га» (Проект
рішення ПР-9212 від 10.03.2016 року до справи А-21999).
Відповідно до результатів розгляду даного питання постійна комісія
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування ухвалила рішення підтримати даний проект рішення.
Відповідно до п. 5 Пояснювальної записки № ПЗ-15524 від 29.01.2016
року до проекту рішення Київської міської ради: «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «МОЛОДІЖНИМ ЖИТЛОВИИ
КОМПЛЕКС «ОБОЛОНЬ» договору оренди земельних ділянок для
будівництва житлового будинку з паркінгом на вул. Богдана Хмельницького,
80-6 у Шевченківському районі м. Києва та внесення змін до нього», ділянка
вільна від капітальної забудови. Рішенням Київської міської ради від
15.07.2004 року № 419/1829 земельна ділянка відводилась ЗАТ
«МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС «ОБОЛОНЬ» в оренду на З
роки для будівництва житлового будинку з паркінгом (договір оренди
земельних ділянок від 23.03.2005 року № 91-6-00422). Рішенням
Господарського суду м. Києва № 35/115 від 31.03.2008 року поновлено

вказаний договір оренди на 4 роки (додаткова угода від 14.05.2008 року
№91-6-00777).
На вказаній земельній ділянці вже більше 10 років не проводяться
будівельні роботи, тобто з 2004 року дана територія використовується не за
цільовим призначенням.
Також хочу зазначити, що земельна ділянка площею 0,0484 га
(кадастровий номер 8000000000:88:055:0030) відноситься до території скверу
ім. Валерія Чкалова (загальна площа скверу - 0,88 га) відповідно до таблиці 2
(п. 29 - Шевченківський район) п. 2.1 Додатку до Рішення Київської міської
ради від 19 липня 2005 року № 806/3381 «Про затвердження Програми
розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування
зелених насаджень в центральній частині міста». Відповідно до п. п. 6.1, 6.2
Наказу Міністерства охорони здоров’я України № 173 від 19.06.1996 року
«Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови
населених пунктів»: «6.1 Забороняється будівництво, реконструкція і
розширення об'єктів за рахунок території парків, водних акваторій і т.ін.»,
«6.2 Внутрішньоміські зелені насадження поділяються за функціональною
ознакою на насадження загального користування (парки, сади, сквери,
набережні)».
Отже, принципово не погоджуюсь з рішенням, прийнятим на засіданні
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування 31 травня 2016 року «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «МОЛОДІЖНИМ ЖИТЛОВИЙ
КОМПЛЕКС «ОБОЛОНЬ» договору оренди земельних ділянок для
будівництва житлового будинку з паркінгом на вул. Богдана Хмельницького,
80-6 у Шевченківському районі м. Києва та внесення змін до нього» (Проект
рішення ПР-9212 від 10.03.2016 р. до справи А-21999).

Депутат К и ївської міської ради

В цьому документі прошито та
пронумеровано 151 сторінка,
Г ол ова посгт йної ком ісії
К и їв сь к о ї м і с ь к о ї р а д и з питань
містфбуджвапня, архіт ект ури
т а з ш лекопж т ування

О.Г. Міщтко

'
'

С екрет ар пост ійної ком ісії
К и їв с ьк о ї м ісь к о ї р а д и з питань
м іст обудування, ф х іт е к т у р и
' т а земл/еііористування
І.Л Карт авии

