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

тел./факс (044) 202-73-

Протокол № 14
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування

від 05.07.2016
Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
зала засідань, №1017, 10-й поверх, 10:00
Присутні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування:
Міщенко О. Г.

голова постійної комісії, головуючий;

Марченко Р. В.

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;

Кісільов І. П.

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

- члени постійної комісії

Назаренко В. Е.
Непоп В. І.
Петровець О. Ф.
Римаренко С. Г.
Росляков В. В.
Старовойт В. М.
Шарій В. В.
Шкуро М. Ю.
Всього присутні 21 депутат Київської міської ради, член постійної комісії.
Відсутні депутати: Банас Д. М., Негрич М. М.
Запрошені:
Шаповал А. А.;
Кутняк С. В.;
Товмасян В. Р.;
Онуфрійчук В. М.
Яроцька Е. М.
Марченко В. П.

Чорний А. М.

Поліщук О. Г.

Кулаковський Ю. П.

Желтовська О. В.

Багінська Г. В.

Ільївна К. В.
Кравчук О.
Дюжев С. А.
Глєба В. Ю.
Агєєва В. В.

- депутати Київської міської ради;

перший заступник начальника Головного управління
Держгеокадастру у м. Києві;
заступник начальника
управління
державного
земельного
кадастру
Головного
управління
Держгеокадастру у м. Києві;
заступник начальника
управління
регулювання
забудови міста Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);
директор
Департаменту
земельних
ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
заступник директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
представник Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);
представник Департаменту з питань державного
архітектурно-будівельного контролю міста Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
представник
комунального
підприємства
«Київреклама»;
помічник
депутата
Київської
міської
ради
Шаповала А. А.;
головний
спеціаліст
Інституту
архітектурного
менеджменту;
представник громадськості;
представник громадськості;

Олексієнко І. С.
Єскіна О. О.
Швець Т. В.
Куценко С.
Лесенко А. В.

Безрідна В. О.

Кравченко 3.;
Орхова О.;
Базік О.;
Гончаренко М. М.;
Сірий М. Г.;
Владицький Б. М.
Тищенко В.;
Декало А.;
Отришко О.;
Єрмоленко Н.
Данилова А. Г.
Голуб М. В.;
Дещенко І. М.;
Ісай С. О.;
Назарекно В. В.;
Манчук В. М.;
Дубась О. П.;
Слотвинський Є. О.;
Литвин М. Г.
Пилипенко Ю. В.
Коваль В. Д.
Бондаренко Т. В.
Зароцинцева Н. Г.
Замалєєва К. П.
Ліхнова М. М.
Алтухова І. П.
Саєвич С. П.
Гончаренко М. М.
Квасницький М.
Любенко Н. О.
Шевченко О. В.
Якуш Т. І.
Новікова О. В.
Чернов Д. В.
Ковальчук О. В.
Лабзун Ю. В.

представник громадськості;
представник громадськості;
голова громадської організації «Об’єднання родин
«Небесної Сотні» та активістів «Революції Гідності»;
голова громадської організації «Озеро Качине»;
представник товариства з обмеженою відповідальність
«ТЕРРА ПРОДЖЕКТ», по питанню 1 порядку
денного;
представник товариства з обмеженою відповідальність
«ТЕРРА ПРОДЖЕКТ», по питанню 2 порядку
денного;
по питанню 1 порядку денного;

по питанню 2 порядку денного;

по питанню 8 порядку денного;
по питанню 9 порядку денного;

по кадастровій справі А-21792;
по кадастровій справі А-21826;
по кадастровій справі П-9436;
по кадастровій справі П-9310;
по кадастровій справі П-9321;
по кадастровій справі П-9304;
по кадастровій справі А-22033;
по кадастровій справі А-22196;
по кадастровій справі А-21714;
по кадастровій справі А-19197;
по кадастровій справі А-6958;
по кадастровій справі А-21843;
по кадастровій справі А-6354;
по кадастровій справі А-2140;
по кадастровій справі Д-7243;
по кадастровій справі А-22481;
по кадастровій справі А-22482;
З

- по кадастровій справі П-9427;
- по кадастровій справі П-9229;
- по кадастровій справі П-9445;

Пєхов В. Г.
Бебешко І. В.
Ріпко О. П.;
Гущін В. А.
Назарчук І. М.
Ткачук Т. В.
Сухомлин М. 0.
Борзда Р. В.
Міхно І.
Величко А.
Рекеда О. Л.

-

по кадастровим справам Д-7550, Д-7593;
по кадастровій справі А-21540;
по кадастровій справі А-2140;
по справі-клопотанню К-24531;
по справі-клопотанню К-25353;
по справі-клопотанню К-26326;
по справі-клопотанню К-26282;

Максименко Є. В.
Мороз В. М.
Бойко В. 0.
Гончаренко А. В.
Герасименко А. В.

-

по питанню 12.4 порядку денного;
по питанню 12.8 порядку денного;
по питанню 12.12 порядку денного;
по питанню 17, внесеному з голосу;
по питанню 20, внесеному з голосу.

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

.

05 07.2016
1. Повторний розгляд проекту рішення «Про затвердження детального плану
території місцевості Микільська Слобідка, що включає вулиці Панельна,
Челябінська, залізничні колії, вулиці 1-у Садову, Садово-Набережну в
Дніпровському районі міста Києва» за поданням заступника голови Київської
міської державної адміністрації О. Спасибка (№08/231-2658/ПР від
17.06.2016) - матеріали додаються.
Згідно з листом Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.07.2016 №0558550 щодо доопрацювання проектних рішень.

2. Розгляд проекту рішення «Про затвердження детального плану території в
межах вулиць Електриків, Набережно-Рибальська дорога у Подільському
районі міста Києва» за поданням заступника голови Київської міської
державної адміністрації О. Спасибка (№08/231-2790/ПР від 01.07.2016) матеріали додаються.
3. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці, що
розташована на вул. Оноре де Бальзака, №12 у Деснянському районі м. Києва»
за поданням депутата Київської міської ради В. Онуфрійчука (№08/2311514/ПР від 29.03.2016) матеріали додаються.
-

4. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці, що
розташована навпроти будинку №4А на вул. Митрополита Андрея
Шептицького у Дніпровському районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської ради О. Петровця (№08/231-2050 від 05.05.2016) матеріали додаються.
5. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці на
перетині вулиць Божків ЯР та Нечуя-Левицького у Солом’янському районі м.
Києва» за поданням депутатів Київської міської ради В. Назаренка та
О. Бондарчука (№08/231-2159/ПР від 16.05.2016) - матеріали додаються.
6. Розгляд проекту рішення «Про посилення контролю за розміщенням
рекламоносіїв в межах червоних ліній вулиць і доріг міста Києва» за поданням
депутата Київської міської ради О. Пабата (№08/231-769/ПР від 09.05.2016)
- матеріали додаються.
Виноситься на розгляд відповідно до витягу з протоколу №11 від 24.05.2016
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, з в ’язку та
реклами.

1. Повторний розгляд проекту рішення «Про визнання такими, що втратило
чинність, рішення Київської міської ради, розірвання договору оренди
земельної ділянки, укладеного між Київською міською радою та товариству з
обмеженою відповідальністю «МФК «ЕДЕЛЬВЕЙС», на підставі рішення
Київської міської ради від 15.12.2011 № 940/7176 та надання статусу скверу
земельній ділянці на вул. Половецькій, 4 у Шевченківському районі м. Києва»
за поданням депутата Київської міської ради Д. Банаса (№08/231-1878/ПР від
19.04.2016)
та місцевої ініціативи про розгляд питання «Про недопущення незаконного
будівництва на вул. Половецькій, 4 у Шевченківському районі м. Києва»
(вх. №08/КО-4947 від 18.04.2016) - матеріали додаються.
Н а засіданні постійної комісії Київської м іської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування 26.04.2016 було прийнято рішення відкласти розгляд
місцевої ініціативи та проекту рішення, а також створити робочу групу під головуванням
депутата Київської міської ради Д. Банаса для додаткового вивчення цього питання.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом засідання цієї робочої групи від
27.05.2016 (реєстр. № 46 від 02.06.2016) відповідно до якого постійній комісії
рекомендовано підтримати місцеву ініціативу та проект рішення.

8. Розгляд проекту рішення «Про відмову у поновленні товариству з
обмеженою відповідальністю фірма «Матінка» договору оренди земельної
ділянки №91-6-00279 від 25.06.2004 року на вул. Пугачова, 17-6 у
Шевченківському районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської
ради С. Кутняка (№08/231-2161/ПР від 16.05.2016) —матеріали додаються.
9. Повторний розгляд проекту рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 25.09.2007 №2636, укладеного між Київською міською
радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Центр сприяння
підприємництву» та надання земельній ділянці статусу скверу» за поданням

депутата Київської міської ради В. Р. Товмасяна (№08/231-1475/ПР від
25.03.2016) - матеріали додаються.
Н а засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування 29,03,2016 проект рішення було направлено для
розгляду робочою групою під головуванням депутата Київської міської ради Марченка Р. В.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до листа депутата Київської міської
ради Марченка Р. В. від 12.05.2016 вх. № 08/8188 щодо винесення зазначеного проекту
рішення на розгляд найближчого засідання постійної комісії та відповідно до протоколу
засідання цієї робочої групи від 11.05.2016 (реєстр. №41 від 12.05.2016), згідно з яким
постійній комісії рекомендовано підтримати зазначений проект рішення.

10. Розгляд кадастрових справ - матеріали додаються,
10.1
Розгляд кадастрових справ (продаж земельних ділянок, аукціон та
надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельних
ділянок)
Є-1320
Є-1326
10.2
Повторний розгляд кадастрових справ (продаж земельних ділянок
на аукціоні)
Є-1306
Розгляд кадастрових справ (надання /передача - юридичні особи)
Д-4722
А-0198
А-22481
А-22482
Д-7033
А-5100
Д-6262
А-22168

10.3

Повторний розгляд кадастрових справ (надання / передача юридичні особи)
Д-7550
Д-7593
А-21792
А-21377
10.4

10.5

Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди земельних

ділянок та внесення змін до них)
А-18469
А-20632
А-21731

А-22516

А-22476

А-22477

10.6
Повторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди
земельних ділянок та внесення змін до них)
А-20427
А-15666
А-22252
А-21540
А-21826
Повторний розгляд кадастрових справ (розірвання договору оренди
земельної ділянки)
А-22304
10.7

10.8
Розгляд кадастрових справ (зміна цільового призначення земельної
ділянки)
Д-7622
Розгляд кадастрових справ (приватизація)
П-8894
П-9457
П-9188
П-9090
П-9274
П-9427
П-9436
П-9358
П-9276
П-9275

10.9

П-9371
П-9229

П-9380

П-9445

П-8850

10.10
Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація)
П-9304
П-9339
П-9321
П-9069
П-9310
10.11
Розгляд кадастрових справ (громадяни)
А-21654
Д-6781
А-22033
А-22196
А-21724
А-21722
А-21719
А-21716
А-21776
А-21774
А-21765
А-21767
А-21758
А-21727
А-21725
А-21760
А-19197
А-21843
А-6958

А-21714
А-21728
А-21779
А-21729

10.12
Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни)
А-17174
Д-7243
А-6354
А-17173
А-2140
Д-6778
Д-6779
Д-6774
Д-6776
Д-6773
Д-6770
А-21271

А-21715
А-21730
А-21771
А-21718

Д-6771
Д-6780

10.13
Повторний розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішення
Київської міської ради)
А-22314
10.14 Повторний розгляд кадастрових справ (погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки)
А-21471
11. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються.
11.1
Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни)
К-24531
К-23855
К-23838 К-23822
К-23860
К-26155
К-26425
К-23104
К-25813 К-26318
К-24933
К-26348
К-26426
К-26491
11.2
Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадяни)
К-21912
К-23707
К-23706 К-25353
К-23208
К-23209
К-23210
К-23212
К-23213 К-23215
К-23216
К-23217
К-26282
11.3
Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - державні, комунальні
підприємства)
К-24754
К-26498
К-25885 К-26326
11.4
Розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки - юридичні особи)
К-26254

11.5
Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок юридичні особи)
К-26115
К-22023
К-22068К-25622
К-25772
11.6
Розгляд справ-клопотань (відмова у наданні дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок)
К-24507
А-21881
11.7
Повторний розгляд справ-клопотань (надання згоди на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки)
К-25783
12. Розгляд правових висновків управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради - матеріали додаються.
12.1.
Повторний 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) з урахуванням листа
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
23.06.2016 № 055-8186 щодо земельних ділянок у. селищі Биківня матеріали додаються.
12.2.
Повторний розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 26.01.2016 №08/230-139
до проекту рішення Київської міської ради «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки, укладеного між Київською міською радою та товариством
з обмеженою відповідальністю «Український фонд розвитку регіонів»
17.01.06 року на підставі рішення Київської міської ради від 19 липня 2005
року № 855/3430, зареєстрованого 21.01.2006 року №82-6-00338» за
поданням депутата Київської міської ради Я. Діденка (№08/231-1852/ПР від
14.07.2015) - матеріали додаються.
12.3.
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 15.06.2016 № 08/230-1153 до проекту
рішення Київської міської ради «Про визначення переліку земельних ділянок
для опрацювання можливості продажу їх (або права оренди на них) на
земельних торгах» (ПР-8723 від 08.02.2016, кадастрова справа А-20765) матеріали додаються.

12.4.
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 15.06.2016 № 08/230-1152 до проекту
рішення Київської міської ради «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, кадастрова справа А-22039) - матеріали
додаються.
12.5.
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 15.06.2016 № 08/230-1150 до проекту
рішення Київської міської ради «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» (ПР-8134 від 09.12.2015, кадастрова справа
А-21439) - матеріали додаються.
12.6.
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 15.06.2016 № 08/230-1148 до проекту
рішення Київської міської ради «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 виробничоскладських споруд на вул. Пухівській, 4 у Деснянському районі м. Києва»
(ПР-8711 від 08.02.2016, кадастрова справа А-22213)
матеріали
додаються.
-

12.7.
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 15.06.2016 № 08/230-1146 до проекту
рішення Київської міської ради «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, кадастрова справа А-20654) - матеріали додаються.
12.8.
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 15.06.2016 № 08/230-1154 до проекту
рішення Київської міської ради «Про передачу громадянці Мороз Валентині
Миколаївні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. на
вул. Стеценка, 42-а у Подільському районі м. Києва» (ПР-10019 від
18.05.2016, кадастрова справа А-2926) - матеріали додаються.

12.9.
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 03.06.2016 №08/230-1084 до проекту
рішення Київської міської ради «Про продаж земельної ділянки або права
оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, експлуатації та
обслуговування підземно-наземного паркінгу з об’єктами соціальнопобутового обслуговування населення на просп. Петра Григоренка, 1-г у
Дарницькому районі м. Києва» (ПР-9733 від 18.04.2016, кадастрова справа
Є-1307) - матеріали додаються.
12.10.
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 13.06.2016 №08/230-1131/1 до проекту
рішення Київської міської ради «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, справа-клопотання К-25860) матеріали додаються.
12.11.
Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 03.06.2016 №08/230-1083 до проекту
рішення Київської міської ради «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, кадастрова справа А-21066) - матеріали
додаються.
12.12.
Розгляд листа управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 03.06.2016 №08/230-1082 щодо актуальності
правового висновку управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 22.02.2016 №08/230-368
та повторний розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 22.02.2016 №08/230-368
до проекту рішення Київської міської ради «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, кадастрова справа А-21865) - матеріали додаються.
13. Різне (розгляд листів, розгляд та затвердження протоколів засідань робочих
груп, ознайомлення депутатів з проектами рішень) - матеріали додаються.
13.1.
Розгляд звернення ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та ПАТ «КБ
«ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» від 02.06.2016 вх. №08/9300 щодо
встановлення терміну оренди земельної ділянки на вул. Володимирській,

23-а у Шевченківському районі м. Києва на 25 років - матеріали
додаються.
13.2.
Розгляд скарги Київської міської громадської організації «Народна
Варта» від 11.05.2016 вх. №08/8094 про перевищення службових
повноважень працівниками Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
зловживання впливом - матеріали додаються.
13.3.
Розгляд листа депутата Київської міської ради В. Турця від 26.05.206
вх. №08/9088 щодо виключення його зі складу робочої групи створеної на
засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування 09.02.2016 для додаткового вивчення
проекту
рішення
«Про
передачу
приватному
підприємству
«Будінвестмонтаж» земельної ділянки для будівництва житлових будинків
на вул. Петра Дегтяренка, 22 в Оболонському районі м. Києва» (кадастрова
справа Д-5304) - матеріали додаються.
13.4.
Повторний розгляд питання щодо звернення до Верховної Ради
України з пропозиціями внести зміни до законодавства України у сфері
регулювання земельних відносин з урахування протоколу засідання
робочої групи від 15.04.2016 (реєстр. №47 від 02.06.2016), створеної
15.12.2015 на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування для додаткового
вивчення пропозицій до законодавства України у сфері регулювання
земельних відносин - матеріали додаються.
13.5.
Розгляд листа Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 06.06.2016 №063-5162 про участь представника постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування в робочій групі з питань оформлення навчальними
закладами комунальної власності територіальної громади м. Києва права
постійного користування земельними ділянками - матеріали додаються.
13.6.
Розгляд листа Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації від 15.06.2016 вх. №08/10282 щодо вирішення питання
відведення земельної ділянки для користування поліклінікою №2 на
вул. Маршала Якубовського, 6 у Голосіївському районі м. Києва, а також
щодо коригування проекту детального плану території в межах вулиць
Глушкова, Касіяна та Якубовського в Голосіївському району м. Києва матеріали додаються.

ПИТАННЯ, ВНЕСЕНІ НА РОЗГЛЯД ДОДАТКОВО
14. Пропозиція голови постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Міщенка О. Г. щодо
розгляду проекту рішення «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» (кадастрова справа
Д-6772, ПР-10503 від 04.07.2016) - матеріали додаються.
15. Пропозиція голови постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Міщенка О. Г. щодо
розгляду проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Горбаченку
Юрію Семеновичу у пров. 2-му Сосновому, ЗО у Деснянському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд» (справа-клопотання К-23211, ПР-10445 від 24.06.2016)
матеріали додаються.
-

16. Пропозиція голови постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Міщенка О. Г. щодо
розгляду проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Балаяну Карену
Аміковичу у пров. 6-му Садовому, 6 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд» (справа-клопотання К-23214, ПР-10444 від 24.06.2016) - матеріали
додаються.
17. Пропозиція першого заступника голови постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
Кісільова І. П. щодо розгляду звернення Гончаренко А. В. (вх.№08/Г-7788 від
29.06.2016) стосовно зауважень до детального плану території в межах вулиць
Вербова, Куренівська, Богатирська, Московський просп., НабережноРибальська, залізнична колія в Оболонському районі м. Києва спільно з
листами ТОВ «ДНІПРОСІТІ-ІНВЕСТ», ТОВ «СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ
УКРАЇНИ» та Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
06.06.2016 №08/9523 - матеріали додаються.
18. Пропозиція члена постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Баленка І. М. щодо
розгляду проекту рішення «Про поновлення фізичній особі-підприємцю
Білик Людмилі Миколаївні (до шлюбу Самойленко) договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування кемпінгу
та зони відпочинку з благоустроєм прилеглої території на вул. Синьоозерній,
1-а у Подільському районі м. Києва» (кадастрова справа А-20592, ПР-9340
від 24.03.2016) - матеріали додаються.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом засідання
робочої групи від 01.07.2016 (реєстр. №68 від 05.07.2016), створеної
05.04.2016 на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.

19. Пропозиція першого заступника голови постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
Кісільова І. П. щодо затвердження протоколу засідання робочої групи від
21.06.2016 (реєстр. №67 від 05.07.2016), створеної 31.05.2016 на засіданні
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури
та землекористування для розгляду звернення 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 - матеріали
додаються.
20. Пропозиція члена постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е. щодо
розгляду клопотання громадянина Герасименка А. В. від 04.07.2016
вх. №08/Г-7990 стосовно незаконного будівництва житлового комплексу
«Глорія Парк» за адресою: просп. Перемоги, 90/1 - матеріали додаються,
21. Інформація заступника голови постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування Харченка О. В.
щодо незаконного будівництва біля будинку №5/2 на просп. Ю. Гагаріна.
22. Звіт директора Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщука О. Г. щодо виконання у 2015 році Програми використання та
охорони земель міста Києва на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 17.02.2011 №32/5419.

1. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про затвердження
детального плану території місцевості Микільська Слобідка,
що включає вулиці Панельна, Челябінська, залізничні колії,
вулиці 1-у Садову, Садово-Набережну в Дніпровському районі
міста Києва» за поданням заступника голови Київської міської
державної адміністрації О. Спасибка (№08/231-2658/ПР від
17.06.2016) - матеріали додаються.
Згідно з листом Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 01.07.2016 №055-8550 щодо доопрацювання
проектних рішень.
(проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього; звіт про
результати розгляду та врахування пропозицій громадськості, юридичних,
фізичних осіб під час проведення громадських слухань детального плану
території; матеріали детального плану території - на 46-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І., Балицька О. С.,
Петровець О. Ф., Шаповал А. А., Лесенко А. В., Чорний А. М., Глєба В. Ю.,
Єскіна О. О.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про затвердження детального
плану території місцевості Микільська Слобідка, що включає вулиці
Панельна, Челябінська, залізничні колії, вулиці 1-у Садову, СадовоНабережну в Дніпровському районі міста Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8, «проти» - 6 (Балицька О. С., Римаренко С. Г.,
Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І., Старовойт В. М.),
«утрималось» - 2 (Петровець О. Ф., Росляков В. В.).

Депутати Київської міської ради Бродський В. Я., Харченко О. В.,
Марченко Р. В., Непоп В. /., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не
брали.
Рішення не прийнято.

За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е.
надати доручення Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) інформувати про проведення засідань архітектурномістобудівної ради з розміщенням порядків денних на власному сайті, а
також запрошувати на ці засідання депутатів Київської міської ради.

2. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про затвердження детального
плану території в межах вулиць Електриків, НабережноРибальська дорога у Подільському районі міста Києва» за
поданням заступника голови Київської міської державної

адміністрації О. Спасибка (№08/231-2790/ПР від 01.07.2016) матеріали додаються.
(проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього; звіт про
результати розгляду та врахування пропозицій громадськості, юридичних,
фізичних осіб під час проведення громадських слухань детального плану
території; матеріали детального плану території-н а 45-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І.,
Зубко Ю. Г., Михайленко В. О., Безродна В. О., Поліщук О. Г., Єскіна О. О.,
Дюжев С. А., Глєба В. Ю., Тищенко В.
Голосували: за пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Назаренка В. Е. відкласти розгляд проекту рішення «Про затвердження
детального плану території в межах вулиць Електриків, НабережноРибальська дорога у Подільському районі міста Києва» та направити його
на доопрацювання до Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) для повторного його розгляду на засіданні архітектурномістобудівної ради.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 10 (Шарій В. В., Старовойт В. М.,
Бродський В. Я., Петровець О. Ф., Росляков В. В., Кісільов І. П., Турець В. В.,
Михайленко В. О., Зубко Ю. Г., Міщенко О. Г.), «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Марченко Р. В.,
Непоп В. І., Шкуро М. Ю., Баленко І. М. участі в голосуванні не
брали.
Рішення не прийнято.
У зв’язку з тим, що пропозиція щодо відкладення проекту рішення на
доопрацювання не набрала голосів, за пропозицією голови постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Міщенка О. Г. проект рішення було винесено на
повторне голосування.
Під час повторного обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
- перша - відкласти розгляд проекту рішення та направити його на
доопрацювання до Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації);
- друга - підтримати проект рішення.
1. Голосували: за пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Назаренка В. Е. відкласти розгляд проекту рішення «Про затвердження
детального плану території в межах вулиць Електриків, НабережноРибальська дорога у Подільському районі міста Києва» та направити його

на доопрацювання до Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) для повторного його розгляду на засіданні архітектурномістобудівної ради.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4, «проти» - немає, «утрималось» - 13
(Міщенко О. Г., Марченко Р. В, Кісільов І. П., Турець В. В., Баленко І. М.,
Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Михайленко В. О., Непоп В. І., Петровець О. Ф.,
Росляков В. В., Шарій В. В., Шкуро М. Ю.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Кримчак С. О., Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
2. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про затвердження детального
плану території в межах вулиць Електриків, Набережно-Рибальська дорога у
Подільському районі міста Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» —4 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.,
Меліхова Т. І., Римаренко С. Г.), «утрималось» - 1 (Марченко Р. В.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Кримчак С. О., Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
3. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вул. Оноре де Бальзака,
№12 у Деснянському районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської ради В.Онуфрійчука (N2.08/231-1514/ПР від
29.03.2016) - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
29.03.2016 № 08/231-1514/ПР; проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 7-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вул. Оноре де Бальзака, №12 у
Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С.> Бродський В. Я.у
Старовойт В. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю., Кримчак С. О.
участі в голосуванні не брали.
4. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована навпроти будинку №4А на
вул. Митрополита Андрея Шептицького у Дніпровському
районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської
ради О. Петровця (N908/231-2050 від 05.05.2016) - матеріали
16

додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
05.05.2016 № 08/231-2050/ПР; проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 10-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Петровець О. Ф., Кравчук О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована навпроти будинку №4А на
вул. Митрополита Андрея Шептицького у Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Кримчак С. О., Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
5. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці на перетині вулиць Божків Яр та НечуяЛевицького у Солом’янському районі м. Києва» за поданням
депутатів Київської міської ради В. Назаренка та
О. Бондарчука (№08/231-2159/ПР від 16.05.2016) матеріали
додаються.
-

(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
29.03.2016 № 08/231-1514/ПР; проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього - на 13-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці на перетині вулиць Божків Яр та Нечуя-Левицького у
Солом’янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В Б а л и ц ь к а О. С,
Кримчак С. О., Старовойт В. М., Картавий І. Л. участі в
голосуванні не брали.
6. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про посилення контролю за
розміщенням рекламоносіїв в межах червоних ліній вулиць і
доріг міста Києва» за поданням депутата Київської міської
ради О. Пабата (№08/231-769/ПР від 09.05.2016) матеріали
додаються.
-

Виноситься на розгляд відповідно до витягу з протоколу М11 від
24.05.2016 засідання постійної комісії Київської м іської ради з питань
транспорту , з в уязку та реклами.
(проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього; правовий
висновок управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради
від 31.03.2016 №08/230-615; витяг з протоколу №11 виїзного засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв ’язку та
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реклами від 24.05.2016- на 27-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про посилення контролю за
розміщенням рекламоносіїв в межах червоних ліній вулиць і доріг міста
Києва» за умови доповнення пункту 1 зазначеного проекту рішення
такими словами: «та членів постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування (за згодою)».
2. Делегувати для участі в засіданні спільної комісії з вивчення ситуації
щодо відповідності вимогам чинного законодавства розміщення рекламоносіїв
в межах червоних ліній вулиць і доріг міста Києва членів постійної комісії з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Назаренка В. Е. та Петровця О. Ф.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С,
Кримчак С. О., Старовойт В. М.9 Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
7. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про визнання такими,
що втратило чинність, рішення Київської міської ради,
розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного
між Київською міською радою та товариству з обмеженою
відповідальністю «МФК «ЕДЕЛЬВЕЙС», на підставі рішення
Київської міської ради від 15.12.2011 № 940/7176 та надання
статусу скверу земельній ділянці на вул. Половецькій, 4 у
Шевченківському районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської ради Д. Банаса (№08/231-1878/ПР від
19.04.2016)
та місцевої ініціативи про розгляд питання «Про
недопущення незаконного будівництва на вул. Половецькій, 4
у Шевченківському районі м. Києва» (вх. №08/КО-4947 від
18.04.2016) - матеріали додаються.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 26.04.2016 було
прийнято рішення відкласти розгляд місцевої ініціативи та проекту рішення, а
також створити робочу групу під головуванням депутата Київської міської
ради Д. Банаса для додаткового вивчення цього питання.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом засідання цієї
робочої групи від 27.05.2016 (реєстр. № 46 від 02.06.2016) відповідно до
якого постійній комісії рекомендовано підтримати місцеву ініціативу
та проект рішення.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
19.04.2016 № 08/231-1878/ПР; проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього; протокол робочої групи від 27.05.2016 - на 58-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про визнання такими, що втратило чинність,
рішення Київської міської ради, розірвання договору оренди земельної
ділянки, укладеного між Київською міською радою та товариству з
обмеженою відповідальністю «МФК «ЕДЕЛЬВЕЙС», на підставі рішення
Київської міської ради від 15Л2.2011 № 940/7176 та надання статусу скверу
земельній ділянці на вул. Половецькій, 4 у Шевченківському районі м. Києва»
та місцеву ініціативу про розгляд питання «Про недопущення незаконного
будівництва на вул. Половецькій, 4 у Шевченківському районі м. Києва»
знято з розгляду у зв’язку з відсутністю суб’єкта подання - депутата
Київської міської ради Банаса Д. М.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Бродський В. Я.,
Кримчак С. О., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
8. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про відмову у поновленні
товариству з обмеженою відповідальністю фірма «Матінка»
договору оренди земельної ділянки №91-6-00279 від
25.06.2004 року на вул. Пугачова, 17-6 у Шевченківському
районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської
ради С. Кутняка (№08/231-2161/ПР від 16.05.2016)
матеріали додаються.
-

(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
16.05.2016 №я 08/231-2161/ПР; проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього; лист депутата Київської міської ради С. Кутняка від
13.05.2016 вх. №08/8278 - на 2 7-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В., Кутняк С. В., Данилова А. Г.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
- перша —підтримати проект рішення;
- друга - відхилити проект рішення.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про відмову у поновленні
товариству з обмеженою відповідальністю фірма «Матінка» договору оренди
земельної ділянки №91-6-00279 від 25.06.2004 року на вул. Пугачова, 17-6 у
Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти» - немає, «утрималось» - 4 (Міщенко О. Г.,
Турець В. В., Марченко Р. В., Меліхова Т. І.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Кримчак С. О., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю., Баленко І. М.,
Михайленко В. О., Кісільов І. П. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

2. Голосували: за відхилення проекту рішення «Про відмову у поновленні
товариству з обмеженою відповідальністю фірма «Матінка» договору оренди
земельної ділянки №91-6-00279 від 25.06.2004 року на вул. Пугачова, 17-6 у
Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - немає, «проти» - 2 (Картавий І. Л., Назаренко В. Е.),
«утрималось» - 14 (Римаренко С. Г., Шарій В. В., Зубко Ю. Г., Непоп В. І.,
Баленко І. М., Михайленко В. О., Кісільов І. П., Турець В. В., Міщенко О. Г.,
Бродський В. Я., Петровець О. Ф., Росляков В. В., Меліхова Т. І.,
Марченко Р. В).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Кримчак С. О., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

9. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про розірвання
договору оренди земельної ділянки від 25.09.2007 №2636,
укладеного між Київською міською радою та товариством з
обмеженою
відповідальністю
«Центр
сприяння
підприємництву» та надання земельній ділянці статусу
скверу» за поданням депутата Київської міської ради
В. Р. Товмасяна (№08/231-1475/ПР від 25.03.2016) —
матеріали додаються.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 29.03.2016 проект
рішення було направлено для розгляду робочою групою під головуванням
депутата Київської міської ради Марченка Р. В.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до листа депутата Київської
міської ради Марченка Р. В. від 12.05.2016 вх. №08/8188 щодо винесення
зазначеного проекту рішення на розгляд найближчого засідання постійної
комісії та відповідно до протоколу засідання цієї робочої групи від 11.05.2016
(реєстр. №41 від 12.05.2016), згідно з яким постійній комісії рекомендовано
підтримати зазначений проект рішення.
(проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього; протокол
засідання робочої групи від 01.04.2016; протокол засідання робочої групи від
11.05.2016; лист депутата Київської міської ради Марченка Р. В. від
12.05.2016 вх. №08/8188 на 122-ох арк.)
-

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Меліхова Т. І., Марченко Р. В., Товмасян В. Р.,
Голуб М. В., Дещенко І. М., Ісай С. О., Назаренко В. В.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи рекомендації робочої групи, викладені у протоколі
від 11.05.2016, зареєстрованому від 12.05.2016 №41, підтримати проект
рішення «Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 25.09.2007
№2636, укладеного між Київською міською радою та товариством з
обмеженою відповідальністю «Центр сприяння підприємництву» та надання

земельній ділянці статусу скверу» за умови виключення із зазначеного
проекту рішення пункту 2.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Міщенко О. Г., Турець В. В., Кримчак С. О.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Бродський В. Я.,
Старовойт В. М , Михайленко В. О. участі в голосуванні не
брали.
10. Розгляд кадастрових справ - матеріали додаються.
10.1 Розгляд кадастрових справ (продаж земельних ділянок, аукціон та
надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельних
ділянок)

10.1Л. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1320
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу»
(ПР-9280 від 22.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,1165 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Кулаковський Ю. П.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С
Зубко Ю. Г.9 Кримчак С. О., Михайленко В. О., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
10.1.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1326
Проект рішення «Про продаж земельної ділянки або права
оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для
влаштування, експлуатації та обслуговування автостоянки
на вул. Гната Юри, 3-5 у Святошинському районі
м. Києва»
(ПР-10263 від 06.06.2016)
Стартова ціна продажу лоту (на підставі експертної грошової
оцінки) 1 202 974,00 грн.

Земельна ділянка площею 0,0734 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Меліхова Т. І.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про продаж земельної ділянки
або права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для влаштування,
експлуатації та обслуговування автостоянки на вул. Гната Юри, 3-5 у
Святошинському районі м. Києва».
2. Направити проект рішення з матеріалами кадастрової справи
Є-1326 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, зв’язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Михайленко В. О., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
10.2 Повторний розгляд кадастрових справ (продаж земельних ділянок, на
аукціоні)

10.2.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1306
Повторний 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»
(ПР-9734 від 18.04.2016)
Стартова ціна продажу лоту (на підставі експертної грошової
оцінки) 2 218 614,00 грн.
Проект рішення відповідно до доручення заступника міського голови
- секретаря Київської міської ради опрацьовано постійною комісією
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики. Відповідно до витягу з протоколу № 16
засідання цієї комісії від 01.06.2016 (реєстр, від 07.06.2016 №08/286285) прийнято рішення відмовити у підтримці зазначеного
проекту рішення.
На засіданні постійної комісії Київської м іської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.05.201631.05.2016 прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення .

Земельна ділянка площею 0,1188 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кулаковський Ю. П.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи рекомендації постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики,

викладену у витязі з протоколу М І6 засідання цієї комісії від 01,06.2016, та
у зв ’язку з тим, що на пленарному засіданні сесії Київської міської ради від
26.05.2016 зазначену земельну ділянку було виключено з переліку земельних
ділянок, визначених для опрацювання можливості продажу їх (або права
оренди на них) на земельних торгах, відхилити 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, 21-г
у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Михайленко В. О., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
10.3

Розгляд кадастрових справ (надання /передача - юридичні особи)

10.3.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-4722
Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки Головному управлінню
Служби безпеки України у м. Києві та Київської області
для експлуатації та обслуговування адміністративної
будівлі у пров. Задорожному, 2 у Голосіївському районі
м. Києва»
(ПР-10275 від 07.06.2016)

Земельна ділянка площею 0,0707 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Головному управлінню
Служби безпеки України у м. Києві та Київської області для експлуатації та
обслуговування адміністративної будівлі у пров. Задорожному, 2 у
Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Зубко Ю. Г.у Кримчак С. О., Михайленко В. О., Шкуро М. Ю.,
Непоп В. /., Кісільов І. П. участі в голосуванні не брали.
10.3.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-0198
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
публічному акціонерному товариству «ПРОКРЕДИТ
БАНК»
для
експлуатації
та
обслуговування
адміністративної будівлі на вул. Казимира Малевича, 86-а

у Голосіївському районі м. Києва»
(ПР-10463 від 30.06.2016)

Земельна ділянка площею 0,1852 га - в оренду на 5 років у зв’язку з переходом
права власності на майно (договір купівлі-продажу від 02.03.2001).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
публічному акціонерному товариству «ПРОКРЕДИТ БАНК» для експлуатації
та обслуговування адміністративної будівлі на вул. Казимира Малевича, 86-а у
Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Кримчак С. О., Михайленко В. О., Шкуро М. Ю., Кісільов І. П.
участі в голосуванні не брали.
10.3.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22481
Проект рішення «Про надання земельної ділянки гімназії
«Києво-Могилянський
колегіум»
ІІ-ІІІ
ступенів
Деснянського району міста Києва для експлуатації та
обслуговування навчального закладу на вул. Теодора
Драйзера, 9а у Деснянському районі м. Києва»
(ПР-10450 від 24.06.2016)
До
постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 24.06.2016 N208/10910 щодо розгляду проекту рішення на
найближчому засіданні.

Земельна ділянка площею 1,1010 га - в постійне користування у зв’язку із
закріпленням майна на праві оперативного управління (розпорядження
Деснянської районної у місті Києві державної адміністрації від 25.05.2011 №363
та розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від
29.03.2012 №150).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання земельної ділянки
гімназії «Києво-Могилянський колегіум» ІІ-ІІІ ступенів Деснянського району
міста Києва для експлуатації та обслуговування навчального закладу на
вул. Теодора Драйзера, 9а у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

10.3.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22482
Проект рішення «Про надання земельної ділянки
спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 264 з поглибленим
вивченням англійської мови Деснянського району міста
Києва для експлуатації та обслуговування навчального
закладу на вул. Оноре де Бальзака, 8 г у Деснянському
районі м. Києва»
(ПР-10451 від 24.06.2016)
До
постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 24.06.2016 №08/10910 щодо розгляду проекту рішення на
найближчому засіданні.

Земельна ділянка площею 2,2689 га - в постійне користування у зв’язку із
закріпленням майна на праві оперативного управління (розпорядження
Деснянської районної у місті Києві державної адміністрації від 25.05.2011 №363
та розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від
29.03.2012 №150).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання земельної ділянки
спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 264 з поглибленим вивченням
англійської мови Деснянського району міста Києва для експлуатації та
обслуговування навчального закладу на вул. Оноре де Бальзака, 8 г у
Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Кримчак С. О., Шкуро М. Ю., Кісільов Б П. участі в голосуванні не
брали.
10.3.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7033
Проект рішення
«Про
передачу
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВХІМПОСТАЧ»
земельної ділянки для будівництва, обслуговування та
експлуатації
об’єктів
інженерно-транспортної,
енергетичної
інфраструктури
(трансформаторна
підстанція) та дорожнього господарства (крім об’єктів
дорожнього сервісу) на перетині просп. Московського та
просп. Героїв Сталінграда в Оболонському районі
м. Києва»
(ПР-9956 від 16.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,2113 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Кісільов І. П.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВХІМПОСТАЧ» земельної ділянки
для будівництва, обслуговування та експлуатації об’єктів інженернотранспортної, енергетичної інфраструктури (трансформаторна підстанція) та
дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу) на перетині
просп. Московського та просп. Героїв Сталінграда в Оболонському районі
м. Києва».
2. Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В Б а л и ц ь к а О. С.,
Кримчак С. О., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
10.3.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-5100
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки фізичній
особі - підприємцю Буряк Валентині Василівні для
експлуатації та обслуговування магазину на вул. Сім’ї
Сосніних, 146 у Святошинському районі м. Києва»
(ПР-9224 від 11.03.2016)
Проект рішення відповідно до доручення заступника міського голови
- секретаря Київської міської ради опрацьовано постійною комісією
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики. Згідно з витягом з протоколу № 14 засідання
цієї комісії від 27.04.2016 (реєстр, від 16.05.2016 №08/286-202)
підтримано зазначений проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,1236 га - в оренду на 10 років у зв’язку з переходом
права власності на майно (рішення Святошинського районного суду м. Києва від
21.02.2012, витяг про державну реєстрацію прав від 26.03.2012 №33591830).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу земельної
ділянки фізичній особі - підприємцю Буряк Валентині Василівні для
експлуатації та обслуговування магазину на вул. Сім’ї Сосніних, 146 у
Святошинському районі м. Києва» на чергове засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування, на яке запросити заявницю.

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати матеріали
фотофіксації існуючого стану земельної ділянки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 6 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Кримчак С. О., Шкуро М. Ю., Росляков В. В. участі в голосуванні
не брали.
10.3.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6262
Проект рішення «Про передачу публічному акціонерному
товариству «УКРПРОМТЕПЛИЦЯ» земельної ділянки для
будівництва багатоповерхових житлових будинків (в тому
числі соціальне житло, доступне та інше) з об’єктами
соціально-побутового призначення на вул. Петра Радченка,
27-29 у Солом’янському районі м. Києва»
(ПР-10462 від 30.06.2016)

Земельна ділянка площею 3,1131 га (в тому числі в межах червоних ліній площею
0,0030 га) - в оренду на 6 років у зв’язку з набуттям права власності на майно
(витяг про державну реєстрацію прав від 30.06.2011 №30454508).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кулаковський Ю. П.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу публічному
акціонерному товариству «УКРПРОМТЕПЛИЦЯ» земельної ділянки для
будівництва багатоповерхових житлових будинків (в тому числі соціальне
житло, доступне та інше) з об’єктами соціально-побутового призначення на
вул. Петра Радченка, 27-29 у Солом’янському районі м. Києва» за умови
доповнення проекту рішення пунктом 4 в такій редакції: «Внести зміни до
договору на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах
оренди) від 18.04.2000 № 72-5-00082 (із змінами, внесеними угодою від
30.11.2005 №72-5-00110), укладеного між Київською міською радою та
відкритим акціонерним товариством «УКРПРОМТЕПЛИЦЯ» в частині
припинення права користування земельною ділянкою площею 3,1131 га
(кадастровий номер 8000000000:72:263:0002) з моменту державної реєстрації
договору оренди земельної ділянки між Київською міською радою та
відкритим акціонерним товариством «УКРПРОМТЕПЛИЦЯ» на виконання
цього рішення». У зв’язку з цим пункти 4 та 5 проекту рішення вважати
відповідно пунктами 5 та 6.
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» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О, С.,
Кримчак С. О Ш к у р о М. Ю., Росляков В. В., Турець В. В. участі в
голосуванні не брали.
10.3.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22168
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «КТЦ
«ОМЕГА»
для
експлуатації
та
обслуговування
торговельних павільйонів на вул. Щербакова, 47-6 у
Шевченківському районі м. Києва»
(ПР-9485 від 04.04.2016)
Проект рішення відповідно до доручення заступника міського голови
- секретаря Київської міської ради опрацьовано постійною комісією
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики. Згідно з витягом з протоколу М І 6 засідання
цієї комісії від 01.06.2016 (реєстр, від 07.06.2016 М08/286-280)
зазначений проект рішення підтримано.

Земельна ділянка площею 0,0382 га - в оренду на 10 років у зв’язку з набуттям
права власності на нерухоме майно (рішення Господарського суду міста Києва від
06.10.2010 по справі №9/232).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «КТЦ «ОМЕГА» для експлуатації
та обслуговування торговельних павільйонів на вул. Щербакова, 47-6 у
Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В Б а л и ц ь к а О. С
Кримчак С. О., Шкуро М. Ю., Росляков В. В., Турець В. В. участі в
голосуванні не брали.
10.4 Повторний розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні
особи)

10.4.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7550
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Чупраку Сергію Миколайовичу земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування торгових
павільйонів на вул. Ізюмській, 1-а у Голосіївському районі
м. Києва»
(ПР-10119 від 26.05.2016)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією
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Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016
було прийнято рішення перенести розгляд проекту рішення на
наступне засідання постійної комісії.

Земельна ділянка площею 0,2438 га - в оренду на 10 років у зв’язку з набуттям
права власності на об’єкт нерухомого майна (договір купівлі-продажу від
31.10.2013 №902, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності від 31.10.2013 №11986554, договір купівліпродажу від 30.10.2013 №898, витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.10.2013 №11897944).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Бродський В. Я., Назаренко В. Е.,
Пилипенко Ю. В.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
- перша - підтримати проект рішення;
- друга - перенести розгляд проекту рішення та запросити заявника з
гарантійним листом.
1. Голосували:: за підтримку проекту рішення «Про передачу громадянину
Чупраку Сергію Миколайовичу земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування торгових павільйонів на вул. Ізюмській, 1-а у Голосіївському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8, «проти» - немає, «утрималось» - 5 (Картавий І. Л.,
Назаренко В. Е., Меліхова Т. І., Римаренко С. Г., Бродський В. Я.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С,
Кримчак С. О., Шкуро М. Ю., Росляков В. В., Старовойт В. М.,
Непоп В. /., Марченко Р. 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
перенесення розгляду проекту рішення та запросити заявника з
гарантійним листом.
2. Голосували: Перенести розгляд проекту рішення «Про передачу громадянину
Чупраку Сергію Миколайовичу земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування торгових павільйонів на вул. Ізюмській, 1-а у Голосіївському
районі м. Києва» на наступне засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, на яке
запросити заявника з гарантійним листом щодо забезпечення
безперешкодного доступу до зеленої зони, розташованої всередині
земельної ділянки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Кримчак С. О., Шкуро М. Ю., Росляков В. В., Старовойт В. М.,
Непоп В. І.} Марченко Р. В. участі в голосуванні не брали.
10.4.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7593
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Васечко Людмилі Василівні земельної ділянки
для будівництва, експлуатації та обслуговування
транспортної інженерної інфраструктури (без об’єктів
дорожнього сервісу) на вул. Єлизавети Чавдар, 2 у
Дарницькому районі м. Києва»
(ПР-10231 від 01.06.2016)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією
Київської міської ради з питань транспорту, зв ’я зку та реклами.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016
прийнято рішення перенести розгляд проекту рішення на наступне
засідання постійної комісії, на яке запросити заявника.
До
постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявниці від 29.06.2016 вх. №08/В-7739 щодо виключення з цільового
призначення земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,1963 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
- перша —підтримати проект рішення за умови виключення з цільового
призначення земельної ділянки слова «будівництва», враховуючи звернення
заявниці;
- друга - за пропозицією секретаря постійної комісії Картавого /. Л.
відхилити проект рішення.
1. Голосували:: за підтримку проекту рішення «Про передачу громадянці
Васечко Людмилі Василівні земельної ділянки для будівництва, експлуатації
та обслуговування транспортної інженерної інфраструктури (без об’єктів
дорожнього сервісу) на вул. Єлизавети Чавдар, 2 у Дарницькому районі
м. Києва» за умови виключення з цільового призначення земельної ділянки
слова «будівництва», враховуючи звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти» - немає, «утрималось» - 7 (Картавий І. Л.,
Марченко Р. В., Бродський В. Я., Кісільов І. П., Римаренко С. Г., Меліхова Т. І.,
Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Кримчак С. О Ш к у р о М. Ю., Росляков В. В, участі в голосуванні
не брали.

зо

Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання проекту рішення,
головуючим було винесено на голосування другу пропозицію: щодо
відхилення проекту рішення.
2. Голосували: 1. За пропозицією секретаря постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
Картавого І. Л. відхилити проект рішення «Про передачу громадянці
Васечко Людмилі Василівні земельної ділянки для будівництва, експлуатації
та обслуговування транспортної інженерної інфраструктури (без об’єктів
дорожнього сервісу) на вул. Єлизавети Чавдар, 2 у Дарницькому районі
м. Києва».
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
проект рішення про відмову у передачі земельної ділянки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - 5 (Міщенко О. Г., Непоп В. І.,
Турець В. В., Петровець О. Ф., Михайленко В. О.), «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Кримчак С. О., Шкуро М. Ю., Росляков В. В. участі в голосуванні
не брали.
Рішення не прийнято.

10.4.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21792
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
земельної
ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю «АКВАПЛАЗ» для експлуатації та
обслуговування адміністративної будівлі на вул. Великій
Житомирській, 32 у Шевченківському районі м. Києва»
(ПР-8547 від 27.01.2016)
На пленарному засіданні сесії Київської міської ради 17.03.2016
питання було знято на додаткове вивчення.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.04.2016
розгляд питання було відкладено та направлено на розгляд постійної
комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та
інформаційної політики. Згідно з витягом № 08/292-112 від
25.05.2016 з протоколу М І 1 засідання цієї комісії проект рішення
відхилено.

Земельна ділянка площею 0,1006 га - в оренду на 15 років у зв’язку з набуттям
права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу нежилого будинку
від 18.01.2010 №79).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Турець В. В., Назаренко В. Е.,
Меліхова Т. І., Єскіна О. О., Пилипенко Ю. В.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
- перша - перенести розгляд проекту рішення;
- друга - відхилити проект рішення.
1. Голосували:: за перенесення розгляду проекту рішення «Про передачу
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «АКВАПЛАЗ»
для експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі на вул. Великій
Житомирській, 32 у Шевченківському районі м. Києва» на наступне
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування, на яке запросити
заявника з документами, які підтверджують те, що будинок буде
збережено саме в тому вигляді, що має історичну цінність, зокрема
охоронний договір.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 5
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І., Римаренко С. Г., Бродський В. Я.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Кримчак С. О., Шкуро М. Ю., Росляков В. В., Кісільов І. П. участі
в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для перенесення розгляду проекту
рішення, головуючим було винесено на голосування другу пропозицію: щодо
відхилення проекту рішення.
2. Голосували: за відхилення проекту рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «АКВАПЛАЗ» для експлуатації та
обслуговування адміністративної будівлі на вул. Великій Житомирській, 32 у
Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 5 (Шарій В. В.,
Непоп В. І., Зубко Ю. Г., Марченко Р. В., Петровець О. Ф.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Кримчак С. О., Шкуро М. Ю., Росляков В. В., Кісільов І. П. участі
в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

10.4.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21377
Повторний розгляд проекту рішення
земельної
ділянки
товариству
відповідальністю «МЕДІНКОМ» для
обслуговування
адміністративного
господарських будівель на вул. Олеся

«Про передачу
з
обмеженою
експлуатації та
будинку
та
Гончара, 33-в у
32

Шевченківському районі м. Києва»
(ПР-8465 від 22.01.2016)
До
постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
ТОВ «МЕДІНКОМ» від 22.03.2016 вх. №08/4692 щодо прискорення
розгляду справи.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.04.2016
прийнято рішення повернути проект рішення до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) на доопрацювання для
з'ясування строку оренди земельної ділянки, оскільки в проекті
рішення термін оренди 15 років, а в пояснювальній записці до
проекту рішення 5 років.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до листа
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
11.05.2016 №0570291-8979 щодо усунення технічної помилки.

Земельна ділянка площею 0,0979 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Єскіна О. О.
Голосували: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «МЕДІНКОМ» для експлуатації та
обслуговування адміністративного будинку та господарських будівель на
вул. Олеся Гончара, З3-в у Шевченківському районі м. Києва».
2.
Направити зазначений проект рішення на розгляд постійної комісії
Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної
політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 6
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Марченко Р. В., Меліхова Т. І., Римаренко С.
Г., Старовойт В. М.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В.у Балицька О. С.,
Шкуро М. Ю.у Росляков В. В.у Кісільов /. П. участі в голосуванні не
брали.
Рішення не прийнято.

10.5
Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди земельних
ділянок та внесення змін до них)

10.5.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18469
Проект рішення
«Про
поновлення
приватному
підприємству «ЕВАР» договору оренди земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування кафе-павільйону на
просп. 40-річчя Жовтня, 87 у Голосіївському районі

м. Києва»
(ПР-9421 від 30.03.2016)
Проект рішення відповідно до доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради опрацьовано постійною
комісією Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва
та регуляторної політики. Згідно з витягом з протоколу №12
засідання цієї комісії від 13.04.2016 (реєстр, від 25.04.2016
№08/286-177) підтримано зазначений проект рішення .

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди земельної
ділянки від 26.02.2002 №79-6-00048 (із змінами, внесеними договором від
17.10.2005 №79-6-00363) площею 0,0949 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
приватному підприємству «ЕВАР» договору оренди земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування кафе-павільйону на просп. 40-річчя Жовтня,
87 у Голосіївському районі м. Києва».
2. Направити зазначений проект рішення з матеріалами кадастрової
справи А-18469 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» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В Б а л и ц ь к а О. С.,
Шкуро М. Ю.у Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
10.5.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20632
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «ДАРНА ПЛЮС» договору
оренди земельної ділянки для обслуговування та
експлуатації павільйону-кафе «Дарна» на території парку
культури і відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському
районі м. Києва»
(ПР-10350 від 16.06.2016)
Проект рішення відповідно до доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради опрацьовується
постійною комісією Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди земельної
ділянки від 20.08.2003 №66-6-00090 площею 0,0515 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству
з обмеженою відповідальністю «ДАРНА ПЛЮС» договору оренди земельної
ділянки для обслуговування та експлуатації павільйону-кафе «Дарна» на
території парку культури і відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі
м. Києва» до його розгляду постійною комісією Київської міської ради з
питань торгівлі', підприємництва та регуляторної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С
Шкуро М. Ю., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
10.5.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21731
Проект рішення «Про поновлення ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ ПІДПРИЄМЦЮ Оношко Антоніні Аркадіївні договору
оренди земельної ділянки для будівництва магазину-кафе
з літнім майданчиком на просп. Правди, 104 у
Подільському районі м. Києва»
(ПР-9428 від 30.03.2016)
Проект рішення відповідно до доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради опрацьовано постійною
комісією Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва
та регуляторної політики. Згідно з витягом з протоколу №14
засідання цієї комісії від 27.04.2016 (реєстр, від 16.05.2016
№08/286-199) відмовлено в підтримці зазначеного проекту
рішення .

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди земельної
ділянки від 22.08.2006 №85-6-00285 (з урахуванням договору про поновлення
договору оренди земельної ділянки від 19.11.2010 №85-6-00492) площею
0,0154 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи рекомендації постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики,
викладені у витязі з протоколу №14 засідання цієї комісії від 27.04.2016,
відхилити проект рішення «Про поновлення ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ ПІДПРИЄМЦЮ Оношко Антоніні Аркадіївні договору оренди земельної
ділянки для будівництва магазину-кафе з літнім майданчиком на
просп. Правди, 104 у Подільському 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.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 7 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Шкуро М. Ю., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.

10.5.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22516
Проект
рішення
«Про
поновлення
публічному
акціонерному товариству «ТОМАК» договору оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
адміністративних, виробничих приміщень будівель та
допоміжних споруд заводу на вул. Вікентія Хвойки, 15/15
у Подільському районі м. Києва»
(ПР-10461 від 29.06.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди земельної
ділянки від 09.10.2008 №85-6-00419 площею 5,6210 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити публічному акціонерному товариству «ТОМАК»
договір оренди земельної ділянки від 09.10.2008 №85-6-00419 на 5 років
площею 5,6210 га для експлуатації та обслуговування адміністративних,
виробничих приміщень будівель та допоміжних споруд заводу на вул. Вікентія
Хвойки, 15/15 у Подільському 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
09.10,2008 №85-6-00419 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» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.>
Шкуро М. Ю.у Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
10.5.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22476
Проект рішення «Про поновлення ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІЧЕ» договору
оренди земельної ділянки для реконструкції, експлуатації
та обслуговування автозаправної станції на вул. Ольжича,
53 у Шевченківському районі м. Києва»
(ПР-10243 від 02.06.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди земельної
ділянки від 04.06.2004 №91-6-00267 (з урахуванням договору про поновлення
договору оренди земельної ділянки від 19.02.2010 №91-6-00884 та договору про
внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 11.07.2011 №91-6-00930)
площею 0,0665 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Кулаковський Ю. П.
УХВАЛИЛИ:1.
Поновити
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІЧЕ» договір оренди земельної ділянки від
04.06.2004 №91-6-00267 (з урахуванням договору про поновлення договору
оренди земельної ділянки від 19.02.2010 №91-6-00884 та договору про
внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 11.07.2011 №91-600930) на 10 років площею 0,0665 га для реконструкції, експлуатації та
обслуговування автозаправної станції на вул. Ольжича, 53 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
04.06.2004 №91-6-00267 (з урахуванням договору про поновлення договору
оренди земельної ділянки від 19.02.2010 №91-6-00884 та договору про
внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 11.07.2011 №91-600930) 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» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

Кадастрова справа А-22477
Проект рішення «Про поновлення ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІЧЕ» договору
оренди земельної ділянки для реконструкції, експлуатації
та обслуговування автозаправної станції на вул. Ольжича,
53 у Шевченківському районі м. Києва»
(ПР-10244 від 02.06.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди земельної
ділянки від 04.06.2004 №91-6-00266 (з урахуванням договору про поновлення
договору оренди земельної ділянки від 19.02.2010 №91-6-00885) площею
0,1070 га (в межах червоних ліній).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ:
1.
Поновити
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІЧЕ» договір оренди земельної ділянки від
04.06.2004 №91-6-00266 (з урахуванням договору про поновлення договору
оренди земельної ділянки від 19.02.2010 №91-6-00885) на 5 років площею

0,1070 га для реконструкції, експлуатації та обслуговування автозаправної
станції на вул. Ольжича, 53 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
04.06,2004 №91-6-00266 (з урахуванням договору про поновлення договору
оренди земельної ділянки від 19.02.2010 Л$91-6-00885) 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» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Шкуро М. Ю.у Росляков В. В., Кісільов І. П. участі в голосуванні не
брали.
10.6 Повторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди
земельних ділянок та внесення змін до них)

10.6.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20427
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
малому приватному підприємству фірмі «ДУКАТ»
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування кафе (прибудова до житлового будинку)
на просп. 40-річчя Жовтня, 118/1 у Голосіївському районі
м. Києва та внесення змін до нього»
(ПР-8467 від 22.01.2016)
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист МПП фірма «Дукат» від 04.03.2016 вх. №08/3737 щодо
надання інформації про стан розгляду справи.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 22.03.2016
розгляд питання було відкладено та направлено на розгляд
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до витягу з
протоколу №14 від 27.04.2016 (реєстр, від 16.05.2016№08/286-205)
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, згідно з яким
проект рішення підтримано.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди земельної
ділянки від 25.10.2007 №79-6-00547 площею 0,0100 га та внести зміни до нього, а
саме:
- слова «для будівництва, експлуатації і обслуговування кафе (прибудова до
житлового будинку)» замінити словами «для експлуатації та обслуговування
кафе (прибудова до житлового будинку)».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 7. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення малому
приватному підприємству фірмі «ДУКАТ» договору оренди земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування кафе (прибудова до житлового будинку)
на просп. 40-річчя Жовтня, 118/1 у Голосіївському районі м. Києва та
внесення змін до нього».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Назаренка В. Е.у Міщенка О, Г.у Старовойта В. М. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
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 Харченко О. В., Балицька О. С.,
Шкуро М. Ю., Росляков В. В К і с і л ь о в І. /7. участі в голосуванні не
брали.
10.6.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-15666
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «Ренклод»
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування плодоовочевого магазину з сховищем для
тари на просп. Науки, 68 у Голосіївському районі
м. Києва та внесення змін до нього»
(ПР-9197 від 09.03.2016)
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики
(витяг з протоколу №11 від 30.03.2016, реєстр. №08/286-132 від
04.04.2016).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.04.2016
прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення, звернутися
до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для проведення
перевірки щодо стану благоустрою, Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) надати оновлену довідку про

відсутність заборгованості по орендній т ат і товариством з
обмеженою відповідальністю «Ренклод».
Виноситься на повторний розгляд відповідно до:
- листа Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
27.05.2016 №064-5135 з актом обстеження земельної
ділянки;
- листа Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
від
27.05.2016
№05707-10477
щодо
відсутності інформації стосовно заборгованості по
орендній таті.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір на право
тимчасового довгострокового користування землею на умовах оренди від 10.11.99
№79-5-00043 площею ОД 184 га та внести зміни до нього, а саме:
- слова «у Московському районі» замінити словами «у Голосіївському районі».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству
з обмеженою відповідальністю «Ренклод» договору оренди земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування плодоовочевого магазину з сховищем для
тари на просп. Науки, 68 у Голосіївському 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.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Кадастрова справа А-22252
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«МАНХЕТТЕН» договору оренди земельних ділянок для
влаштування будівельного майданчика та під’їзду на
період будівництва продовольчого ринку «Деміївський»
на вул. Ізюмській, 1 у Голосіївському районі м. Києва»
(ПР-9918 від 10.05.2016)
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016 під
час голосування рішення не було прийнято.
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань

містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист ТОВ «МАНХЕТЕН» від 29.06.2016 вх. №08/10920 щодо
поновлення договору оренди з цільовим призначенням земельної
ділянки, зазначеним у проекті рішення.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди земельних
ділянок від 12.01.2011 №79-6-00802 площами 0,3244 га та 0,0052 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю
«МАНХЕТТЕН» договір оренди земельних ділянок від 12.01.2011 №79-600802 на 5 років площами 0,3244 га та 0,0052 га для влаштування будівельного
майданчика та під’їзду на період будівництва продовольчого ринку
«Деміївський» на вул. Ізюмській, 1 у Голосіївському районі м. Києва.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельних ділянок від
12.01.2011 №79-6-00802 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» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С ,
Шкуро М. Ю.у Росляков В. В.у Кісільов І П. участі в голосуванні не
брали.
10.6.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21540
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
договору оренди земельної ділянки КИЇВСЬКОМУ
ХРИСТИЯНСЬКОМУ
УНІВЕРСИТЕТУ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
СОЮЗУ
ОБ’ЄДНАНЬ
ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ
ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ
для
будівництва,
реконструкції,
експлуатації
та
обслуговування учбових корпусів на вул. Сортувальній, 5
та вул. Канальній, 2 у Дарницькому районі м. Києва»
(ПР-8310 від 28.12.2015)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 15.03.2016
розгляд питання було відкладено та направлено на розгляд
постійної комісії Київської міської ради з питань культури,
туризму та інформаційної політики. Згідно з витягом №08/292-135
від 12.04.2016 з протоколу № 8 засідання цієї комісії проект
рішення погоджено.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди земельної
ділянки від 18.02.2010 №63-6-00575 площею ОД498 га, в тому числі 0,1295 га в
межах червоних ліній.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ:
1.
Поновити
КИЇВСЬКОМУ
ХРИСТИЯНСЬКОМУ
УНІВЕРСИТЕТУ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
СОЮЗУ
ОБ’ЄДНАНЬ
ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ договір оренди земельної
ділянки від 18.02.2010 №63-6-00575 на 5 років площею 0,1498 га, в тому числі
0,1295 га в межах червоних ліній, для будівництва, реконструкції, експлуатації
та обслуговування учбових корпусів на вул. Сортувальній, 5 та вул. Канальній,
2 у Дарницькому районі м. Києва.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
18,02.2010
№63-6-00575 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 МЬ195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Шкуро М. Ю., Росляков В. В.9Кісільов І. П. участі в голосуванні не
брали.
10.6.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21826
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАТИНКА» для експлуатації та
обслуговування будівлі кафе з літнім майданчиком на
просп. Перемоги, 114/2 у Святошинському районі
м. Києва»
(ПР-8329 від 28.12.2015)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 01.03.2016
прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення та
направити його на розгляд постійною комісією з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.
Відповідно до витягу з протоколу № 9 постійної комісії Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики
(№08/286-107
від
18.03.2016)
проект рішення
підтримано.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.04.2016
прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення та

звернутися до Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) для
проведення перевірки стану благоустрою.
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 02.06.2016 №0645062 щодо стану благоустрою земельної ділянки.

Земельна ділянка площею 0,0277 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Коваль В. Д.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАТИНКА» для
експлуатації та обслуговування будівлі кафе з літнім майданчиком на просп.
Перемоги, 114/2 у Святошинському районі м. Києва»
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г., Меліхова Т. І.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.9
Шкуро М. Ю., Росляков В. В., Кісільов І. П.у Міщенко О. Г. участі
в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

10.7
Повторний розгляд кадастрових справ (розірвання договору оренди
земельної ділянки)

10.7.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22304
Повторний розгляд проекту рішення «Про розірвання
договору оренди земельної ділянки від 08.04.2003 №79-600104»
(ПР-10247 від 03.06.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016 під
час голосування рішення не було прийнято, оскільки не набрало
голосів.

Проектом рішення передбачено: розірвати договір оренди земельної ділянки від
08.04.2003 №79-6-00104 площею 1,8004 га, укладений між Київською міською
радою та споживчим товариством - колективом індивідуальних забудовників
«Жуляни».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 08.04.2003 №79-6-00104».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Кримчак С. О.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С
Шкуро М. Ю., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
10.8 Розгляд кадастрових справ (зміна цільового призначення земельної
ділянки)

10.8.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7622
Проект рішення «Про зміну цільового призначення
земельних
ділянок
обслуговуючого
кооперативу
«Колектив індивідуальних забудовників «Коник» на
вул. Лютневій, 58 у Голосіївському районі м. Києва та
внесення змін до договору оренди»
(ПР-10452 від 29.06.2016)

Проектом рішення передбачено: змінити цільове призначення земельних
ділянок площами 1,3685 га та 0,0836 га, а також внести зміни до договору оренди
земельної ділянки від 25.12.2015 №1156.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про зміну цільового призначення
земельних ділянок обслуговуючого кооперативу «Колектив індивідуальних
забудовників «Коник» на вул. Лютневій, 58 у Голосіївському районі м. Києва
та внесення змін до договору оренди».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Шкуро М. Ю., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
10.9

Розгляд кадастрових справ (приватизація)

10.9.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-8894
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Янішевській Ларисі Михайлівні для
будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Панорамній, 25 у
Голосіївському районі м. Києва»
(ПР-9569 від 07.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,0900 га - у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: /. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Янішевській Ларисі Михайлівні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Панорамній, 25 у Голосіївському районі м. Києва».
2.
Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В.у Баленко І. М.у
Марченко Р. В. участі в голосуванні не брали.
10.9.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9457
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Ковальчук Ірині Євгенівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Олега Кошового, 42 у Голосіївському
районі м. Києва»
(ПР-9701 від 14.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,0721 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Ковальчук Ірині Євгенівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Олега Кошового, 42 у Голосіївському районі м. Києва».
2.
Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М.у
Марченко Р. В. участі в голосуванні не брали.
10.9.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9188
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Данильченко Ларисі Олександрівні земельної

ділянки для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Івана
Франка, 1-ж у Дарницькому районі м. Києва»
(ПР-9456 від 01.04.2016)
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист представника заявниці від 11.04.2016 вх. №08/Д-4478 щодо
виключення з цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництво».

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 7. За пропозицією секретаря постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
Картавого І. Л. відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Данильченко Ларисі Олександрівні земельної
ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Івана Франка, 1-ж у Дарницькому районі м. Києва».
2, Створити робочу групу у складі членів постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування Картавого І. Л.,
Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для додаткового вивчення цього питання.
Головою робочої групи визначити депутата Картавого /. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М ,
Марченко Р. В. участі в голосуванні не брали.
10.9.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9090
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Нефьодовій Ірині Степанівні для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Остерському, 7 у Дніпровському
районі м. Києва»
(ПР-9695 від 14.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 7. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Нефьодовій Ірині Степанівні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у пров.
Остерському, 7 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: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В Б а л е н к о І. М ,
Марченко Р. В. участі в голосуванні не брали.
10.9.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9274
Проект рішення «Про приватизацію громадянину
Романенку Михайлу Володимировичу земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Гамарника, 43-г в
Оболонському районі м. Києва»
(ПР-9698 від 14.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,0550 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію громадянину
Романенку Михайлу Володимировичу земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Гамарника, 43-г в Оболонському районі м. Києва» за умови коригування
адреси земельної ділянки, а саме: вул. Гамарника змінити на вул. Квітки
Цісик (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» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М.,
Марченко Р. В. участі в голосуванні не брали.
10.9.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9371
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Ярмак Валентині Михайлівні для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Олека Дундича, 11 у
Дніпровському районі м. Києва»
(ПР-9702 від 14.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Ярмак Валентині Михайлівні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
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вул. Олека Дундича, 11 у Дніпровському районі м. Києва» за умови
коригування адреси земельної ділянки, а саме: вул, Олека Дундича змінити
на вул, Василя Вишиваного (відповідно до розпорядження Київського
міського голови від 19,02,2016 №125/1 «Про перейменування бульвару,
вулиць, площі та провулків у місті Києві»),
2, Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності»,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О, В,, Баленко І, М,,
Марченко Р, В, участі в голосуванні не брали,
10.9.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9427
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Венгер Валентині Вікторівні та Пєхову
Валерію Григоровичу для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Бонч-Бруєвича, 27 у Святошинському районі
м. Києва»
(ПР-9585 від 08.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,0729 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка Венгер В. В. - 1/2 від 0,0729 га;
- частка Пєхова В. Г. - 1/2 від 0,0729 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Венгер Валентині Вікторівні та Пєхову Валерію
Григоровичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Бонч-Бруєвича, 27 у Святошинському
районі м. Києва» на чергове засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О, В,, Баленко І, М,,
Марченко Р, В, участі в голосуванні не брали,
10.9.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9436
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Пуняк Варварі Ігорівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Феодори Пушиної, 29 (літера «Е») у

Святошинському районі м. Києва»
(ПР-9464 від 04.04.2016)
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист представника заявниці від 15.04.2016 вх. №08/11-4853 щодо
виключення з цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0910 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Бондаренко Т. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Пуняк Варварі Ігорівні для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Феодори Пушиної,
29 (літера «Е») у Святошинському районі м. Києва» за умови виключення з
цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи
звернення представника заявниці, оскільки заявниця є малолітньою
особою.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Марченко Р. В.,
Старовойт В. М., Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
10.9.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9358
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Меньківському Володимиру Анатолійовичу
та Салієнко Галині Юхимівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Бориславській, 18 у Солом’янському
районі м. Києва»
(ПР-8096 від 07.12.2015)

Земельна ділянка площею 0,0777 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка Меньківського В. А. - 1/2 від 0,0777 га;
- частка Салієнко Г. Ю. - 1/2 від 0,0777 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: І. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Меньківському Володимиру Анатолійовичу та Салієнко
Галині Юхимівні для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Бориславській, 18 у Солом’янському
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
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ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М.,
Марченко Р. В. участі в голосуванні не брали.
10.9.10. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9276
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Сокуру
Леоніду
Миколайовичу
та
Любовській Валентині Анатоліївні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Московському, 2 у
Солом’янському районі м. Києва»
(ПР-9478 від 04.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка Сокура Л. М. - 1/2 від 0,1000 га;
- частка Любовської В. А. - 1/2 від 0,1000 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Сокуру Леоніду Миколайовичу та Любовській Валентині
Анатоліївні для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Московському, 2 у Солом’янському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко /. М ,
Марченко Р. В. участі в голосуванні не брали.
10.9.11. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9275
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Буторіній Людмилі Петрівні та Бондаренку
Віктору Петровичу для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Садовому, 26 у Солом’янському районі м. Києва»
(ПР-9408 від 30.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка Буторіної Л. П. - 2/3 від 0,1000 га;
- частка Бондаренка В. П. - 1/3 від 0,1000 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Буторіній Людмилі Петрівні та Бондаренку Віктору
Петровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку,
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господарських будівель і споруд у пров. Садовому, 26 у Солом’янському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М.,
Марченко Р. В. участі в голосуванні не брали.
10.9.12. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9229
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Бебешку Ігорю Вікторовичу та Бебешку
Олександру Костянтиновичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Ясній, 36 у Солом’янському районі
м. Києва»
(ПР-9412 від 30.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,0871 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка Бебешка І. В. - 61/100 від 0,0871 га;
- частка Бебешка О. К. - 39/100 від 0,0871 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Бебешку Ігорю Вікторовичу та Бебешку Олександру
Костянтиновичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Ясній, 36 у Солом’янському районі
м. Києва».
2.
Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М.9
Марченко Р. В. участі в голосуванні не брали.
10.9.13. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9380
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Шевчуку Валерію Петровичу для
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Леніна, 35 у
Солом’янському районі м. Києва»
(ПР-9696 від 14.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,0981 га - у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Шевчуку Валерію Петровичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Леніна, 35 у Солом’янському районі м. Києва» за умови коригування
адреси земельної ділянки, а саме: вул. Леніна змінити на вул. Колоса Сергія
(відповідно до розпорядження Київського міського голови від 19.02.2016
№125/1 «Про перейменування бульвару, вулиць, площі та провулків у місті
Києві»).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Баленко І. М.,
Марченко Р. В. участі в голосуванні не брали.
10.9.14. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9445
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Ріпку Олександру Прокоповичу, Шунько
Ганні Матвіївні, Гущіну Володимиру Андрійовичу,
Єпішину Олексію Івановичу, Швиткіній Людмилі
Григорівні, Петку Зої Іванівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Городній, 4 у Солом’янському районі
м. Києва»
(ПР-9424 від 30.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у спільну сумісну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянам Ріпку Олександру Прокоповичу, Шунько Ганні
Матвіївні, Гущіну Володимиру Андрійовичу, Єпішину Олексію Івановичу,
Швиткіній Людмилі Григорівні, Петку Зої Іванівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Городній, 4 у Солом’янському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування Картавого І. Л.,
Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для додаткового вивчення цього питання.
Головою робочої групи визначити депутата Картавого І. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Марченко Р. В.
участі в голосуванні не брали.
10.9.15. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-8850

Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Бойко Олені Вікторівні для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Шаумяна, 4 у Шевченківському районі
м. Києва»
(ПР-9835 від 21.04.2016)
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявниці від 18.02.2016 вх. №08/Б-1878 щодо можливості
передачі земельної ділянки для експлуатації та обслуговування.

Земельна ділянка площею 0,0376 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Кісільов І. П.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Бойко Олені Вікторівні для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Шаумяна, 4 у Шевченківському районі м. Києва» за умови виключення з
цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і», а також
коригування адреси земельної ділянки, а саме: вул. Шаумяна змінити на
вул. Параджанова Сергія (відповідно до розпорядження Київського міського
голови від 19,02.2016 №125/1 «Про перейменування бульвару, вулиць, площі
та провулків у місті Києві»),
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Марченко Р. В.
участі в голосуванні не брали.
10.10 Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація)

10.10.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9310
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Левінській Тетяні Ігорівні
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Волзькому, 11 у
Голосіївському районі м. Києва»
(ПР-9140 від 29.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 26.04.2016
прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення та
направити його на опрацювання постійною комісією Київської
міської ради з питань екологічної політики. Виноситься на
повторний розгляд згідно з витягом №29/288/03-12 з протоколу
№ 12 засіданні вище зазначеної комісії від 08.06.2016, відповідно до
якого проект рішення підтримано.

Земельна ділянка площею 0,0757 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Зарочинцева Н. Г.
УХВАЛИЛИ: І. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Левінській Тетяні Ігорівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Волзькому, 11 у Голосіївському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування Картавого І. Л.,
Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для додаткового вивчення цього питання.
Головою робочої групи визначити депутата Картавого І. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М , Марченко Р. В.,
Росляков В. В.у Шарій В. В.у Балицька О. С , Турець В. В. участі в
голосуванні не брали.
10.10.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9321
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Замалєєвій Катерині
Петрівні для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Редутній, 41-а у Печерському районі м. Києва»
(ПР-8617 від 02.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.04.2016
прийнято рішення підтримати проект рішення та не виносити
його на розгляд пленарного засідання сесії Київської міської ради до
затвердження детального плану або плану зонування цієї
території.
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявниці від 01.06.2016 вх. № 08/3-6699 з проханням
виключити з цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництво».

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Замалєєва К. П.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Замалєєвій Катерині Петрівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Редутній, 41-а у Печерському районі м. Києва».

2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування Картавого І. Л.,
Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для додаткового вивчення цього питання.
Головою робочої групи визначити депутата Картавого І. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Шарій В. В.,
Назаренко В. Е. участі в голосуванні не брали.
10.10.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9069
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Ковальчук Вікторії Ігорівні
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. КамянецьПодільській, 4 у Святошинському районі м. Києва»
(ПР-8369 від 15.01.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 01.03.2016
проект рішення підтримано та прийнято рішення не виносити
його на розгляд пленарного засідання Київської міської ради до
затвердження детального т ану або т ану зонування цієї
території.
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявниці від 07.06.2016 вх. №08/К-7038 з проханням
виключити з цільового призначення земельної ділянки слово
«будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0608 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Ковальчук Вікторії Ігорівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Камянець-Подільській, 4 у Святошинському районі м. Києва» за умови
виключення з цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва
і», враховуючи звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Шарій В. В.,
Назаренко В. Е. участі в голосуванні не брали.
10.10.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9304
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної
ділянки
громадянам
Ліхнову
Павлу

Микитовичу, Ліхновій Марії Миколаївні, Ліхнову
Валерію Павловичу, Процківу Віталію Миколайовичу,
Процків Ярославі Віталіївні та Процків Софії Віталіївні
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Робітничій, 2-а у
Святошинському районі м. Києва»
(ПР-8087 від 07.12.2015)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 16.12.2015
проект рішення було підтримано за умови виключення з цільового
призначення земельної ділянки слів «будівництва і».
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 09.02.2016,
16.02.2016 розглядався правовий висновок до кадастрової справи
П-9304 та прийнято рішення врахувати зауваження, викладені у
правовому висновку від 14.01.2016 №08/230-68 та повернути
проект рішення з матеріалами кадастрової справи на
доопрацювання до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).
Виноситься на повторний розгляд відповідно до листа
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
25.05.2016 №057028-10202 та рішення, прийнятого на прийомі
голови постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Міщенка О. Г., що відбувся 22.04.2016.
Д о постійної комісії Київської міської ради надійшов лист П АТ
«Укрзалізниця» від 02.06.2016 №08/9295 щодо неможливості
вилучення та відведення земельної ділянки на вул. Робітнича, 2а, оскільки вона перебуває у користуванні Південно-Західної
залізниці та внесена до статутного капіталу П АТ
« Укрзалізн иця».

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка Ліхнова П. М. - 1/6 від 0,1000 га;
- частка Ліхнової М. М. - 1/6 від 0,1000 га;
- частка Ліхнова В. П.- 1/6 від 0,1000 га;
- частка Процківа В. М. - 1/6 від 0,1000 га;
- частка Процків Я. В. - 1/6 від 0,1000 га;
- частка Процків С. В. - 1/6 від 0,1000 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г'., Картавий І. Л.. Балицька О. С., Ліхнова М. М.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянам Ліхнову Павлу Микитовичу, Ліхновій Марії
Миколаївні, Ліхнову Валерію Павловичу, Процківу Віталію Миколайовичу,
Процків Ярославі Віталіївні та Процків Софії Віталіївні для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Робітничій, 2-а у Святошинському районі м. Києва» на чергове засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
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архітектури та землекористування, на яке запросити представника ПАТ
«Укрзалізниця» з документами, що підтверджують те, що ділянка
перебуває у користуванні Південно-Західної залізниці та внесена до
статутного капіталу ПАТ «Укрзалізниця».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 7 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В Ш а р і й В. В
Міщенко О. Г., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
10.10.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9339
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянкам Король Ірині Віталіївні та
Алєксєєнко Людмилі Никифорівні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Постовій, 12 у Солом’янському
районі м. Києва»
(ПР-8160 від 10.12.2015)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 09.02.2016
проект рішення було підтримано до затвердження детального
плану цієї території.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом заявниць від
10.06.2016 вх. №08/К-7185 щодо виключення з цільового
призначення земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0861 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка Король І. В. - 1/2 від 0,0861 га;
- частка Алєксєєнко Л. Н. - 1/2 від 0,0861 га.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянкам Король Ірині Віталіївні та Алєксєєнко Людмилі
Никифорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Постовій, 12 у Солом’янському
районі м. Києва» за умови виключення з цільового призначення земельної
ділянки слів «будівництва і», враховуючи звернення заявниць.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Шарій В. В.,
Міщенко О. Г., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
10.11 Розгляд кадастрових справ (громадяни)

10.11.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22033
Проект рішення «Про передачу громадянці Алтуховій

Ірині Петрівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Рябова Олега,
646 у Голосіївському районі м. Києва»
(ПР-10006 від 18.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В., Алтухова І. П.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про передачу громадянці
Алтуховій Ірині Петрівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Рябова Олега, 646 у Голосіївському районі м. Києва».
2. Повернути кадастрову справу А-22033 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову в
передачі земельної ділянки.
3. Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
зарезервувати земельну ділянку для оформлення її учасникам
антитерористичної операції та сім’ям киян, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Шарій В. В
Харченко О. В., Непоп В. /., Кримчак С. О М и х а й л е н к о В. О.
участі в голосуванні не брали.
10.11.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22196
Проект рішення «Про передачу громадянці Саєвич
Світлані Петрівні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 81-м
у Голосіївському районі м. Києва»
(ПР-9962 від 17.05.2016)
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист громадянки Саєвич С.П. від 03.06.2016 вх. №08/С-6883 щодо
врахування при розгляді обставин, викладених у листі та
запросити заявницю на засідання комісії.

Земельна ділянка площею 0,0652 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Саєвич С. П.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Саєвич Світлані Петрівні у приватну власність земельної ділянки для

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Бродівській, 81-м у Голосіївському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування Картавого І. Л.,
Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для додаткового вивчення цього питання.
Головою робочої групи визначити депутата Картавого 7. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Шарій В. В.,
Харченко О. В., Непоп В. І., Кримчак С. О., Баленко І. М.9
Михайленко В. О. участі в голосуванні не брали.
10.11.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21654
Проект рішення «Про передачу громадянці Найденовій
Людмилі Василівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Вірмінській, 32 у Дарницькому районі м. Києва»
(ПР-10116 від 26.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,0342 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Найденовій Людмилі Василівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Вірмінській, 32 у Дарницькому районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування Картавого І. Л.,
Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для додаткового вивчення цього питання.
Головою робочої групи визначити депутата Картавого І. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради ради Марченко Р. В., Шарій В. В.,
Харченко О. В., Кримчак С. О., Баленко І. М., Михайленко В. О.
участі в голосуванні не брали.
10.11.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6781
Проект рішення «Про передачу громадянину Кліпперту
Сергію Вікторовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд у пров. 6-му

Садовому, 26 у Деснянському районі м. Києва»
(ПР-9560 від 07.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,0979 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дюжев С А., Желтовська О. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Кліпперту Сергію Вікторовичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд у пров. 6-му Садовому, 26 у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Картавий І. Л., Марченко Р. В.,
Шарій В. В., Харченко О. В., Кримчак С. О., Михайленко В. О.
участі в голосуванні не брали.
10.11.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21714
Проект рішення «Про передачу громадянину Гончаренку
Миколі Миколайовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд у пров. 2-му
Сосновому, 22 у Деснянському районі м. Києва»
(ПР-10017 від 18.05.2016)
Відповідно до листа Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 23.06.2016 № 055-8186
земельна ділянка входить до меж детального т ану території
селища Биківня у Деснянському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 №330/330.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Гончаренко М. М.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Гончаренку Миколі Миколайовичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. 2-му Сосновому, 22 у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Картавий І. Л., Марченко Р. В.,
Шарій В. В., Харченко О. В., Кримчак С. О., Михайленко В. О.
участі в голосуванні не брали.
10.11.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21715
Проект рішення «Про передачу громадянину Мартинюку
Андрію Васильовичу у приватну власність земельної

ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд у пров. 5-му
Садовому, 3-а у Деснянському районі м. Києва»
(ПР-9911 від 05.05.2016)
Відповідно до листа Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 23.06.2016 № 055-8186
земельна ділянка входить до меж детального плану території
селища Биківня у Деснянському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 №330/330.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Мартинюку Андрію Васильовичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. 5-му Садовому, 3-а у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Картавий І. Л., Марченко Р. В
Ш арій В. В., Харченко О. В., Кримчак С. О,, Михайленко В. О.
участі в голосуванні не брали.
10.11.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21716
Проект рішення «Про передачу громадянину Шарію
Володимиру Павловичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд у 5-му
пров. Садовому, 5 у Деснянському районі м. Києва»
(ПР-10061 від 23.05.2016)
Відповідно до листа Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 23.06.2016 № 055-8186
земельна ділянка входить до меж детального плану території
селища Биківня у Деснянському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 №330/330.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину Шарію
Володимиру Павловичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у 5-му пров. Садовому, 5 у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Картавий /. Л., Марченко Р. В.,
Шарій В. В., Харченко О. В,, Кримчак С. О., Михайленко В. О.
участі в голосуванні не брали.
10.11.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21719
Проект рішення «Про передачу громадянину Калоші
Олександру Андрійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд у 5-му
пров. Садовому, 5-а у Деснянському районі м. Києва»
(ПР-10062 від 23.05.2016)
Відповідно до листа Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 23.06.2016 № 055-8186
земельна ділянка входить до меж детального плану території
селища Биківня у Деснянському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 №330/330.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину Калоші
Олександру Андрійовичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у 5-му пров. Садовому, 5-а у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Картавий І. Л., Марченко Р. В.,
Шарій В. В,, Харченко О, В Кримчак С. О М и х а й л е н к о В. О.
участі в голосуванні не брали.
10.11.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21722
Проект рішення «Про передачу громадянину Каленкову
Борису Сергійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд у 4-му
пров. Садовому, 10 у Деснянському районі м. Києва»
(ПР-10056 від 23.05.2016)
Відповідно до листа Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 23.06.2016 № 055-8186
земельна ділянка входить до меж детального плану території
селища Биківня у Деснянському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 №330/330.

Земельна ділянка площею ОД000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Каленкову Борису Сергійовичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у 4-му пров. Садовому, 10 у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Картавий І, Л,, Марченко Р. В.,
Шарій В. В Х а р ч е н к о О, В., Кримчак С, О Н е п о п В. І,,
Михайленко В, О, участі в голосуванні не брали,
10.11.10. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21724
Проект рішення «Про передачу громадянці Лукичевій
Ірині Володимирівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд у 4-му
пров. Садовому, 4 у Деснянському районі м. Києва»
(ПР-10063 від 23.05.2016)
Відповідно до листа Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 23.06.2016 № 0558186 земельна ділянка входить до меж детального т ану
території селища Биківня у Деснянському районі м. Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.04.2016
№330/330.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Лукичевій Ірині Володимирівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у 4-му пров. Садовому, 4 у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Картавий І, Л,9 Марченко Р, В
Шарій В, В Х а р ч е н к о О, В,, Кримчак С, О., Непоп В, І.,
Михайленко В, О, участі в голосуванні не брали,
10.11.11. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21728
Проект рішення «Про передачу громадянці Твердохліб
Ользі Василівні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у 5-му пров. Садовому,

1 у Деснянському районі м. Києва»
(ПР-9908 від 05.05.2016)
Відповідно до листа Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київськоїміської державної адміністрації) від 23.06.2016 № 0558186 земельна ділянка входить до меж детального т ану
території селища Биківня у Деснянському районі м. Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.04.2016
№330/330.

Земельна ділянка площею ОД000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Твердохліб Ользі Василівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у 5-му пров. Садовому, 1 у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Картавий І. Л., Марченко Р. В
Шарій В. В., Харченко О. В К р и м ч а к С. О Н е п о п В. /.,
Михайленко В. О. участі в голосуванні не брали.
10.11.12. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21730
Проект рішення «Про передачу громадянину Провотару
Анатолію Андрійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд у пров. 2-му
Сосновому, 16 у Деснянському районі м. Києва»
(ПР-9910 від 05.05.2016)
Відповідно до листа Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 23.06.2016 № 0558186 земельна ділянка входить до меж детального т ану
території селища Биківня у Деснянському районі м. Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.04.2016
№330/330.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Провотару Анатолію Андрійовичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. 2-му Сосновому, 16 у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Картавий І. Л., Марченко Р. В.,
Шарій В. В., Харченко О. В., Кримчак С. О., Непоп В. /.,
Михайленко В. О. участі в голосуванні не брали.
10.11.13. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21765
Проект рішення «Про передачу громадянці Пасхаліній
Світлані Василівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Лазурній, 18 у Деснянському районі м. Києва»
(ПР-10034 від 19.05.2016)
Відповідно до листа Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 23.06.2016 № 0558186 земельна ділянка входить до меж детального плану
території селища Биківня у Деснянському районі м. Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.04.2016
№330/330.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Пасхаліній Світлані Василівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Лазурній, 18 у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Картавий І. Л., Марченко Р. В.,
Шарій В.В., Харченко О. В., Кримчак С. О., Непоп В. І
Михайленко В. О., Меліхова Т. І. участі в голосуванні не брали.
10.11.14. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21767
Проект рішення «Про передачу громадянці Мовчан
Валентині Іванівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Радистів, 76 у Деснянському районі м. Києва»
(ПР-10028 від 19.05.2016)
Відповідно до листа Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 23.06.2016 № 0558186 земельна ділянка входить до меж детального плану
території селища Биківня у Деснянському районі м. Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.04.2016

Земельна ділянка площею ОД000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Мовчан
Валентині Іванівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Радистів, 76 у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Картавий І. Л., Марченко Р. В.,
Шарій В. В., Харченко О. В., Кримчак С. О Н е п о п В. /.,
Михайленко В. О., Меліхова Т. І. участі в голосуванні не брали.
10.11.15. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21774
Проект рішення «Про передачу громадянці Бондаревій
Світлані Вікторівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Лазурній, 16 у Деснянському районі м. Києва»
(ПР-10030 від 19.05.2016)
Відповідно до листа Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 23.06.2016 № 0558186 земельна ділянка входить до меж детального плану
території селища Биківня у Деснянському районі м. Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.04.2016
№330/330.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Бондаревій Світлані Вікторівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Лазурній, 16 у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Картавий І. Л., Марченко Р. В.,
Ш арій В. В., Харченко О. В., Кримчак С. О., Непоп В. І
Михайленко В. О., Меліхова Т. І. участі в голосуванні не брали.
10.11.16. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21776
Проект рішення «Про передачу громадянці Свіщенко
Світлані Павлівні у приватну власність земельної

ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Лазурній, 14 у Деснянському районі м. Києва»
(ПР-10060 від 23.05.2016)
Відповідно до листа Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київськоїміської державної адміністрації) від 23.06.2016№ 0558186 земельна ділянка входить до меж детального т ану
території селища Биківня у Деснянському районі м. Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.04.2016
№330/330.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Свіщенко Світлані Павлівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Лазурній, 14 у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Картавий І. Л., Марченко Р. В.,
Шарій В. В Х а р ч е н к о О. В К р и м ч а к С. О Н е п о п В. /.,
Михайленко В. О Ме л і х о в а Т. І. участі в голосуванні не брали.
10.11.17. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21779
Проект рішення «Про передачу громадянину Чебану
Євгену Олександровичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд у пров. 4-ому
Садовому, 17 у Деснянському районі м. Києва»
(ПР-10064 від 23.05.2016)
Відповідно до листа Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 23.06.2016 № 0558186 земельна ділянка входить до меж детального т ану
території селища Биківня у Деснянському районі м. Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.04.2016
№330/330.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Швець Т. В.
УХВАЛИЛИ: І. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Чебану Євгену Олександровичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських

будівель і споруд у пров. 4-ому Садовому, 17 у Деснянському районі
м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-21779 на розгляд робочої групи з опрацювання питань
соціального захисту киян - учасників антитерористичної операції, членів
їх сімей та членів сімей киян, які загинули під час проведення
антитерористичної операції на сході України, створеної відповідно до
розпорядження Київського міського голови від 11.11,2014 (зі змінами згідно з
розпорядженням Київського міського голови від 22.04.2015 №220).
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання вищезазначеної робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Картавий І. Л., Марченко Р. В.,
Шарій В. В., Харченко О. В., Кримчак С. О., Непоп В. І.,
Михайленко В. О., Меліхова Т. І. участі в голосуванні не брали.
10.11.18. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А -21771

Проект рішення «Про передачу громадянину Захарову
Дмитру Володимировичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Радистів, 84 у Деснянському районі м. Києва»
(ПР-10164 від 30.05.2016)

Земельна ділянка площею 0, 1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Швець Т. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Захарову Дмитру Володимировичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Радистів, 84 у Деснянському районі
м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-21771 на розгляд робочої групи з опрацювання питань
соціального захисту киян - учасників антитерористичної операції, членів
їх сімей та членів сімей киян, які загинули під час проведення
антитерористичної операції на сході України, створеної відповідно до
розпорядження Київського міського голови від 11.11.2014 (зі змінами згідно з
розпорядженням Київського міського голови від 22.04.2015 №2220).
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання вищезазначеної робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Картавий І. Л., Марченко Р. В.,
Шарій В. В., Харченко О. В., Кримчак С. О., Непоп В. І.,
Михайленко В. О., Меліхова Т. І. участі в голосуванні не брали.

10.11.19. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21727
Проект
рішення
«Про
передачу
громадянину
Кулинському Андрію Володимировичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських
будівель і споруд у 4-му пров. Садовому, 2 у
Деснянському районі м. Києва»
(ПР-10010 від 18.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Кулинському Андрію Володимировичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд у 4-му пров. Садовому, 2 у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Картавий І. Л., Марченко Р. В.,
Шарій В. В., Харченко О. В., Кримчак С. О Н е п о п В. /.,
Михайленко В. О., Меліхова Т. І. участі в голосуванні не брали.
10.11.20. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21725
Проект рішення «Про передачу громадянину Новаку
Ігорю Антоновичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд у 2-му
пров. Сосновому, 20 у Деснянському районі м. Києва»
(ПР-10008 від 18.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину Новаку
Ігорю Антоновичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у 2-му
пров. Сосновому, 20 у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Картавий І. Л., Марченко Р. В.,
Шарій В. В.у Харченко О. В.9 Кримчак С. О., Непоп В. /.,
Михайленко В. О., Меліхова Т. І. участі в голосуванні не брали.
10.11.21. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21760

Проект рішення «Про передачу громадянці Шаповал
Катерині Петрівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Лазурній, 10 у Деснянському районі м. Києва»
(ПР-10033 від 19.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Шаповал
Катерині Петрівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Лазурній, 10 у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Картавий І. Л., Марченко Р. В
Шарій В. В,у Харченко О. В., Кримчак С. О., Непоп В. /.,
Михайленко В. О., Меліхова Т. І. участі в голосуванні не брали.
10.11.22. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21758
Проект рішення «Про передачу громадянці Сидорчук
Ганні Юріївні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. 2-ому
Сосновому, 15 у Деснянському районі м. Києва»
(ПР-10032 від 19.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Сидорчук Ганні Юріївні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. 2-ому Сосновому, 15 у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Картавий І. Л.9 Марченко Р. В.,
Шарій В. В.9 Харченко О. В.9 Кримчак С. О., Непоп В. /.,
Михайленко В. 0 .9Меліхова Т. І. участі в голосуванні не брали.
10.11.23. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21729
Проект рішення «Про передачу громадянці Гороховій
Аллі Миколаївні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. 2-му

Сосновому, 18 у Деснянському районі м. Києва»
(ПР-9969 від 17.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Гороховій Аллі Миколаївні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. 2-му Сосновому, 18 у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Картавий /. Л., Марченко Р. В
Шарій В. В Х а р ч е н к о О. В., Кримчак С. О Н е п о п В. І.,
Михайленко В. О,, Меліхова Т. І. участі в голосуванні не брали.
10.11.24. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21718
Проект рішення «Про передачу громадянину Ярмоленку
Юрію Олексійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд у 5-му
пров. Садовому, 3 у Деснянському районі м. Києва»
(ПР-10007 від 18.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Ярмоленку Юрію Олексійовичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у 5-му пров. Садовому, 3 у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Картавий І. Л., Марченко Р. В.,
Шарій В. В Х а р ч е н к о О. В., Кримчак С. О Н е п о п В. /.,
Михайленко В. О., Меліхова Т. І. участі в голосуванні не брали.
10.11.25. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19197
Проект рішення «Про передачу громадянці Квасніцькій
Оксані Миколаївні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд у пров. 6-му
Садовому, 2-6 у Деснянському районі м. Києва»
(ПР-10300 від 09.06.2016)

Земельна ділянка площею 0,0974 га - у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Балицька О. С., Квасницький М.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
- перша - підтримати проект рішення;
- друга - направити проект рішення на розгляд робочої групи з опрацювання
питань соціального захисту киян - учасників антитерористичної
операціїчленів їх сімей та членів сімей киян, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході України.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу громадянці
Квасніцькій Оксані Миколаївні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. 6-му Садовому, 2-6 у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської лйськоїради Михайленко В. О., Марченко Р. В.,
Шарій В. В.9 Харченко О. В,, Кримчак С. О., Непоп В. /.,
Меліхова Т. І. участ і в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання проекту рішення,
головуючим було винесено на голосування другу пропозицію: щодо
направлення проекту рішення на розгляд робочої групи з опрацювання
питань соціального захисту киян - учасників антитерористичної
операції\ членів їх сімей та членів сімей киян, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході України.
2. Голосували: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Квасніцькій Оксані Миколаївні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд у пров. 6-му Садовому, 2-6 у Деснянському районі
м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-19197 на розгляд робочої групи з опрацювання питань
соціального захисту киян - учасників антитерористичної операції\ членів
їх сімей та членів сімей киян, які загинули під час проведення
антитерористичної операції на сході України, створеної відповідно до
розпорядження Київського міського голови від 11.11.2014 (зі змінами згідно з
розпорядженням Київського міського голови від 22.04.2015 №220).
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання вищезазначеної робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 5 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Шарій В. В.,
Харченко О. В., Кримчак С. О., Непоп В. /., Меліхова Т. І. участі в
голосуванні не брали.

10.11.26. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-6958
Проект рішення «Про передачу громадянці Любенко
Наталії Олексіївні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Львівській, 19 у Святошинському районі м. Києва»
(ПР-9913 від 05.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,0992 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кримчак С. О., Картавий І. Л., Поліщук О. Г.,
Любенко Н. О.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Любенко Наталії Олексіївні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Львівській, 19 у Святошинському районі м. Києва» на
наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.

10.11.27. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21843
Проект рішення «Про передачу громадянину Шевченку
Олексію Васильовичу у цриватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Леніна, 2-е у Солом’янському районі м. Києва»
(ІІР-10058 від 23.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,0818 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Шевченко О. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Шевченку Олексію Васильовичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Леніна, 2-е у Солом’янському районі м. Києва» за умови
коригування адреси земельної ділянки, а саме: вул. Леніна змінити на
вул. Колоса Сергія (відповідно до розпорядження Київського міського голови
від 19.02.2016 №125/1 «Про перейменування бульвару, вулиць, площі та
провулків у місті Києві»).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

10.12 Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни)

10.12.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-6354
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Якуш Тетяні Іванівні у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Лазурній. 15 у Голосіївському районі м. Києва»
(ПР-8391 від 18.01.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 09.02.2016
прийнято рішення перенести розгляд проекту рішення на наступне
засідання постійної комісії, на яке запросити заявника.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 16.02.2016
прийнято рішення відхилити проекту рішення та доручити
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
підготувати проекту рішення про відмову в передачі зазначеної
земельної ділянки, а також зарезервувати земельну ділянку для
оформлення та передачі її учасникам антитерористичної операції
на сході України.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до листа
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
03.06.2016 №057021-10874 та рішення, прийнятого на прийомі
голови постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Міщенка О. Г., що відбувся 27.05.2016.
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшла
скарга Якуш Т.І. від 02.06.2016 вх.№08/Я-6810 щодо розгляду
скарги та повторного розгляду справи.
.

Земельна ділянка площею 0,1000 га —у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Картавий І. Л., Якуш Т. І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Якуш Тетяні Іванівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Лазурній. 15 у Голосіївському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування Картавого І. Л.>
Римаренка С. Г.у Рослякова В. В. для додаткового вивчення цього питання.
Головою робочої групи визначити депутата Картавого І. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В Ш а р і й В. В.,
Меліхова Т. І., Балицька О. С., Турець В. В., Михайленко В. О.
участі в голосуванні не брали.
10.12.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-2140
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Новіковій Олені Володимирівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Бродівській, 83-а у Голосіївському районі
м. Києва» та правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
13.01.2016 №08/230-51
(ПР-8116 від 08.12.2015)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування
архітектури та землекористування
24.12.2015
підтримано зазначений проект рішення.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування,
архітектури та землекористування
26.01.2016
підтримано зауваження, викладені у правовому висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 13.01.2016
№08/230-51 до зазначеного проекту рішення, та повернуто кадастрову
справу А-2140 до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на
доопрацювання.
До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування надійшли:
- лист заявниці від 19.02.2016 вх. №08/Н-1994 з наданням р о з’яснень
стосовно самочинного будівництва на земельній ділянці;
- лист заявниці від 19.04.2016 вх. №08/Н-5017 з проханням повторно
розглянути кадастрову справу А-2140;
- лист заявниці від 07.06.2016 вх. М08/Н-7061 з проханням запросити її
на засідання комісії;
- лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.06.2016
№057021-10875 щодо повторного розгляду кадастрової справи А-2140.
,

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Новікова О. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
13.01.2016 №08/230-51 до проекту рішення Київської міської ради «Про
передачу громадянці Новіковій Олені Володимирівні у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 83-а у Голосіївському
районі м. Києва».

2.
Винести вищезазначений проект рішення на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 3 , «проти» - немає, «утрималось» - 2 (Картавий І. Л,
Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Шарій В. В.,
Меліхова 71 /., Балицька О. С., Турець В. В., Михайленко В. О.
участі в голосуванні не брали.
10.12.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-17173
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Безпрозванній Ірині Олексіївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Старообухівській, 17 у
Голосіївському районі м. Києва»
(ПР-8172 від 11.12.2015)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 09.02.2016
проект рішення знято з розгляду.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.04.2016
прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення та
направити його на розгляд постійної комісії Київської міської ради
з питань екологічної політики.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до витягу
протоколу № 10 від 18.05.2016 (реєстр. №29/288/03-10) засідання
цієї комісії, згідно з яким проект ріш ення відхилено.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією голови постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Міщенка О. Г. проект рішення «Про передачу громадянці Безпрозванній
Ірині Олексіївні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Старообухівській, 17 у Голосіївському районі м. Києва» знято з розгляду.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Бродський В. Я.,
Кримчак С. О С т а р о в о й т В. М.у Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
10.12.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-17174

Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Безпрозванній Валентині Миколаївні у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Старообухівській, 19 у
Голосіївському районі м. Києва»
(ПР-8184 від 11.12.2015)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.04.2016
проект рішення знято з розгляду.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією секретаря постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
Картавого /. Л. проект рішення «Про передачу громадянці Безпрозванній
Валентині Миколаївні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Старообухівській, 19 у Голосіївському районі м. Києва» знято
з розгляду.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Бродський В. Я.,
Кримчак С. О С т а р о в о й т В. М., Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали
10.12.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7243
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Кучеренко Анжеліці Анатоліївні земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлових
будівель торговельного призначення на просп. Науки, 4,
літ. «Г», літ. «Д» у Голосіївському районі м. Києва»
(ПР-8125 від 09.12.2015)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.12.2016
проект рішення було відхилено.
Виноситься
на
повторний розгляд
згідно
з листом
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
22.06.2016 №057021 щодо повторного розгляду справи у зв'язку із
надходженням листа заявниці.

Земельна ділянка площею 0,1030 г а - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Глєба В. Ю., Чернов Д. В.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
- перша - підтримати проект рішення;
- друга - перенести розгляд проекту рішення.
7. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу громадянці
Кучеренко Анжеліці Анатоліївні земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування нежитлових будівель торговельного призначення на
просп. Науки, 4, літ. «Г», літ. «Д» у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 1 , «проти» - немає, «утрималось» - 5 (Картавий ІЛ.,
Назаренко В. Е., Бродський В. Я., Римаренко С. Г., Старовойт В.М.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.,
Меліхова Т. /., Балицька О. С., 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
перенесення розгляду проекту рішення.
2, Голосували: За пропозицією секретаря постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
Картавого І. Л. перенести розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Кучеренко Анжеліці Анатоліївні земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування нежитлових будівель торговельного
призначення на просп. Науки, 4, літ. «Г», літ. «Д» у Голосіївському районі м.
Києва» на наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування, на яке
запросити заявника з матеріалами фотофіксації існуючого стану
земельної ділянки та гарантійним листом, що заявницею не буде
поставлено нових тимчасових споруд на зазначеній земельній ділянці
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В.у Кісільов /. П.,
Меліхова Т.
Балицька О. С., Турець В. В. участі в голосуванні не
брали.
10.12.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6771
Повторний 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»
(ПР-9413 від 30.03.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань

містобудування, архітектури та землекористування 24.05.201631.05.2016 прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення,
звернутись до Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та направити його на розгляд постійної
комісії Київської міської ради постійною комісією Київської міської
ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту, відповідно до
витягу №08/285-155 від 17.06.2016 з протоколу засідання № 14 від
15.06.2016 якої проект рішення підтриманий.
Відповідно до листа Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 23.06.2016 № 055-8186
земельна ділянка входить до меж детального плану території
селища Биківня у Деснянському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 №330/330.

Земельна ділянка площею 0,0979 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Картавий І. Л.у Марченко Р. В.,
Кісільов /. 77., Меліхова Т. І., Балицька О. С , Турець В. В
Кримчак С О. участі в голосуванні не брали.
10.12.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6773
Повторний 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»
(ПР-9512 від 06.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.05.201631.05.2016 прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення,
звернутись до Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та направити його на розгляд постійної
комісії Київської міської ради постійною комісією Київської міської
ради з питань освіти, науки, сім X молоді та спорту, відповідно до
витягу №08/285-153 від 17.06.2016 з протоколу засідання № 14 від
15.06.2016 якої проект рішення підтриманий.
Відповідно до листа Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) від 23.06.2016 № 055-8186
земельна ділянка входить до меж детального плану території
селища Биківня у Деснянському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 №330/330.

Земельна ділянка площею 0,0979 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Картавий І. Л., Марченко Р. В
Кісільов І. П М е л і х о в а Т. /., Балицька О. С., Турець В. В.,
Кримчак С О. участі в голосуванні не брали*
10.12.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6774
Повторний 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»
(ПР-9605 від 11.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.05.201631.05.2016 прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення,
звернутись до Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та направити його на розгляд постійної
комісії Київської міської ради постійною комісією Київської міської
ради з питань освіти, науки, сім % молоді та спорту, відповідно до
витягу №08/285-152 від 17.06.2016 з протоколу засідання №14 від
15.06.2016 якої проект рішення підтриманий.
Відповідно до листа Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 23.06.2016 № 055-8186
земельна ділянка входить до меж детального т ану території
селища Биківня у Деснянському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 №330/330.

Земельна ділянка площею 0,0979 та - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Картавий І. Л., Марченко Р. В,,
Кісільов І. 77., Меліхова Т. /., Балицька О. С., Турець В. В.,
Кримчак С О. участі в голосуванні не брали.
10.12.9. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6776
Повторний розгляд проекту 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)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.05.201631.05.2016 прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення,
звернутись до Департаменту містобудування та архітектури та
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) направити його на розгляд постійної
комісії Київської міської ради постійною комісією Київської міської
ради з питань освіти, науки, сім X молоді та спорту, відповідно до
витягу №08/285-158 від 17.06.2016 з протоколу засідання №14 від
15.06.2016 якої проект рішення підтриманий.
Відповідно до листа Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 23.06.2016 № 055-8186
земельна ділянка входить до меж детального т ану території
селища Биківня у Деснянському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 №330/330.

Земельна ділянка площею 0,0979 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Картавий І. Л., Марченко Р. В.,
Кісільов 7. 77., Меліхова Т. 7 , Балицька О. С., Турець В. В
Кримчак С О Х а р ч е н к о О. В. участі в голосуванні не брали.
10.12.10. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6778

Повторний 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»
(ПР-9513 від 06.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.05.201631.05.2016 прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення,
звернутись до Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та направити його на розгляд
постійної комісії Київської міської ради постійною комісією
Київської міської ради з питань освіти, науки, сім X молоді та
спорту відповідно до витягу N908/285-154 від 17.06.2016 з
протоколу засідання № 14 від 15.06.2016 якої проект рішення
підтриманий.
Відповідно до лист а Департ ам ент у містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київськоїміської державної адміністрації) від 23.06.2016№ 0558186 земельна ділянка входить до меж детального плану
території селища Биківня у Деснянському районі м. Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.04.2016
№330/330.
,

Земельна ділянка площею 0,0979 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Картавий І. Л., Марченко Р. В.,
Кісільов І. И , Меліхова Т. /., Балицька О. С., Турець В. В.,
Кримчак С О Х а р ч е н к о О. В. участі в голосуванні не брали.
10.12.11. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6779
Повторний 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»
(ПР-9411 від 30.03.2016)

\

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.05.201631.05.2016 прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення,
звернутись до Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та направити його на розгляд
постійної комісії Київської міської ради постійною комісією
Київської міської ради з питань освіти, науки, сім Лї, молоді та
спорту, відповідно до витягу №08/285-156 від 17.06.2016 з
протоколу засідання № 14 від 15.06.2016 якої проект рішення
підтриманий.
Відповідно до листа Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 23.06.2016 № 0558186 земельна ділянка входить до меж детального плану
території селища Биківня у Деснянському районі м. Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.04.2016
№330/330.

Земельна ділянка площею 0,0979 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Картавий /. Л., Марченко Р. В.,
Кісільов /. П., Меліхова Т. І., Балицька О. С., Турець В. В.,
Кримчак С О., Харченко О. В, участі в голосуванні не брали.
10.12.12. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6780
Повторний 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»
(ПР-9590 від 08.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.05.201631.05.2016 прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення,
звернутись до Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та направити його на розгляд
постійної комісії Київської міської ради постійною комісією
Київської міської ради з питань освіти, науки, сім X, молоді та
спорту, відповідно до витягу № 08/285-157 від 17.06.2016 з

протоколу засідання № 14 від 15.06.2016 якої проект рішення
підтриманий.
Відповідно до листа Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 23.06.2016 № 0558186 земельна ділянка входить до меж детального плану
території селища Биківня у Деснянському районі м. Києва,
затвердоюеного рішенням Київської міської ради від 14.04.2016
№330/330.

Земельна ділянка площею 0,0979 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Картавий І. Л., Марченко Р. В
Кісільов І. /7., Меліхова Т. І., Балицька О. С.9 Турець В. В.,
Кримчак С О., Харченко О. В. участі в голосуванні не брали.
10.12.13. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6770
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Лисенко Аллі Михайлівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у пров. 7-му Садовому, 21 у
Деснянському районі м. Києва»
(ПР-9447 від 01.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016
під час голосування рішення не було прийнято.

Земельна ділянка площею 0,0979 га —у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Лисенко
Аллі Михайлівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у
пров. 7-му Садовому, 21 у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Картавий І. //., Марченко Р. В.,
Кісільов І. П., Меліхова Т. /., Балицька О. С , Турець В. В.,
Кримчак С О., Харченко О. В. участі в голосуванні не брали.

10.12.14. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21271
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
громадянину Шкрібляку
Анатолію
Васильовичу
договору оренди земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд на вул. Пирятинській,
1-3 у Печерському районі м. Києва»
(ПР-8857 від 15.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.04.2016
прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення та
направити його на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань екологічної політики.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до витягу
протоколу № 10 від 18.05.2016 (реєстр. №29/288/03-10) засідання
цієї комісії згідно з яким проект рішення відхилено.
;

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди земельної

ділянки від 30.11.2004 №82-6-00254 площею 0,1000 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати рішення постійної комісії Київської міської ради з
питань екологічної політики (витяг з протоколу М І0 засідання цієї комісії
від 18.05.2016) та відхилити проект рішення «Про поновлення громадянину
Шкрібляку Анатолію Васильовичу договору оренди земельної ділянки для
будівництва,
експлуатації та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд на вул. Пирятинській, 1-3 у Печерському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.у
Меліхова Т. /., Балицька О. С., Кримчак С О., Харченко О. В.
участі в голосуванні не брали.
10.13 Повторний розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішення

Київської міської ради)

10.13.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22314
Повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін
до рішення Київської міської ради від 10.09.2015
№1032/1896 «Про внесення змін до договору оренди
земельної ділянки від 30.07.2003 №75-6-00072 (в
редакції угоди про поновлення та про внесення змін та
доповнень до договору оренди земельної ділянки від
14.10.2011 №75-6-00526) на просп. Академіка Палладіна,
85

16/39 у Святошинському районі м. Києва»
(ПР-9221 від 11.03.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 15.03.2016
прийнято рішення перенести розгляд питання та запросити
заявника. На засіданні постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
22.03.2016 проект рішення направлено для вивчення робочою
групою під головуванням Меліхової Т. І.
Виносився на повторний розгляд засідання постійної комісії
29.06.2016 згідно з листом депутатів Київської міської ради
Меліхової Т. І. та Картавого І. Л. від 01.04.2016 вх. №08/5610, на
якому прийнято рішення перенести розгляд на наступне
засідання комісії, на яке запросити заявника.

Проектом рішення передбачено: внести зміни до рішення Київської міської
ради від 10.09.2015 №1032/1896 в частині терміну користування, а саме: слова та
цифри «15 років» замінити словами та цифрами «25 років» у відповідних
відмінках.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
Голосували: за підтримку проект рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 10.09.2015 №1032/1896 «Про внесення змін до
договору оренди земельної ділянки від 30.07.2003 №75-6-00072 (в редакції
угоди про поновлення та про внесення змін та доповнень до договору оренди
земельної ділянки від 14.10.2011 №75-6-00526) на просп. Академіка
Палладіна, 16/39 у Святошинському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Шкуро М. Ю., Росляков В. В., Кісільов І. /7., Старовойт В. М.,
Марченко Р. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

10.14 Повторний розгляд кадастрових справ (погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки)

10.14.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21471
Повторний розгляд проекту рішення «Про погодження
документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки комунального підприємства Міжнародний
аеропорт «Київ» (Жуляни) в аеропорті «Київ» (Жуляни)
у Солом’янському районі м. Києва»

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 07.12.2015
питання було знято для вивчення робочою групою.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом №08/289-74
від 08.04.2016 з протоколу № 7 засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань транспорту, зв ’я зку та реклами
від 24.03.2016 та з протоколом засідання робочої групи під
головуванням Марченка Р. В. (реєстр. № 15 від 16.02.2016),
відповідно до якого комісії рекомендовано:
- провести спільне засідання постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування та постійної комісії Київської міської
ради з питань транспорту, зв ’язку та реклами за участю
Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації),
Департаменту
містобудування
та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської держ авної адміністрації), Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);
- Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), в підпорядкуванні якого знаходиться КП
Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) в аеропорту «Київ»
(Жуляни), спільно з Департаментом комунальної власності
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та Департаментом
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) розробити
пропозиції до нормативних актів, регламентних процедур,
Положень про комунальні підприємства тощо для
унеможливлення будь-яких дій відносно земель,
що
знаходяться у користуванні комунальних підприємств, без
попереднього погодження таких дій з боку департаментів, в
підпорядкуванні
яких
знаходяться
такі
комунальні
підприємства.
На спільному засіданні постійних комісій Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування та з питань
транспорту, з в ’я зку та реклами 29.06.2016 під час голосування
рішення не було прийнято, оскільки не набрало голосів.

погодити технічну документацію
землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 239,5223 га.
Проектом

рішення

передбачено:

із

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про погодження документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки комунального підприємства Міжнародний
аеропорт «Київ» (Жуляни) в аеропорті «Київ» (Жуляни) у Солом’янському
районі м. Києва» знято з розгляду у зв’язку з відсутністю представників
постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та
реклами.

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

Депутати Київської міської ради Балицька О. С , Бродський В. Я.,
Кримчак С. О., Старовойт В. М , Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
11.Розгляд справ-клопотань -матеріали додаються.

11.1
Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни)

11.1.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24531
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Борзді Раїсї Володимирівні у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд»
(ПР-9814 від 20.04.2016)
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли:
- лист, заявниці від 05.05.2016 вх. №08/Б-5743 з проханням
розглянути справу-клопотання К-24531 одночасно зі справоюклопотанням К-23855, оскільки обидві справи розроблено на одну
земельну ділянку;
лист заявниці від 06.06.2016 вх. М08/Б-6943 щодо порушення прав
заявниці у з в ’я зку з тим, що справу-клопотання не вносять в
порядок денний засідання постійної комісії;
- лист заявниці від 24.06.2016 вх. №08/Б-7701 щодо розгляду справи
на найближчому засіданні у присутності заявниці.
-

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Марченко Р. В., Борзда Р. В., Швець Т. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Борзді Раїсі Володимирівні у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
проект рішення про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
3. Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
зарезервувати земельну ділянку для оформлення її учасникам
антитерористичної операції та сім’ям киян, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході України.

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

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Бродський В. Я.у
Старовойт В. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
11.1.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23855
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр. Карпенко Надії Володимирівні на вул. СвятоГеоргіївській, 47 у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
(ПР-9564 від 07.04.2016)
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист Борзди Раїси Володимирівни від 05.05.2016 вх. №08/Б-5743 з
проханням розглянути справу-клопотання К-24531 одночасно зі
справою-клопотанням К-23855, оскільки обидві справи розроблено
на одну земельну ділянку.

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр. Карпенко Надії Володимирівні на вул. Свято-Георгіївській, 47 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
проект рішення про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
3. Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
зарезервувати земельну ділянку для оформлення її учасникам
антитерористичної операції та сім’ям киян, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Бродський В. Я.,
Старовойт В. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
11.1.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23838
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ДІЛЯНКИ
гр. Ханьку Владиславу Валентиновичу на вул. СвятоГеоргіївській, 4 у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
(ПР-9562 від 07.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр. Ханьку Владиславу Валентиновичу на вул. Свято-Георгіївській, 4 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
проект рішення про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
3. Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
зарезервувати земельну ділянку для оформлення її учасникам
антитерористичної операції та сім’ям киян, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В К і с і л ь о в І. П.,
Харченко О. В., Балицька О. С., Кримчак С. О:, Росляков В. В.,
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
11.1.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23822
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр. Адаменку Сергію Миколайовичу на вул. СвятоГеоргіївській, 6 у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
(ПР-9561 від 07.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: І. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр. Адаменку Сергію Миколайовичу на вул. Свято-Георгіївській, 6 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
проект рішення про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
3. Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
зарезервувати земельну ділянку для
оформлення
її учасникам
антитерористичної операції та сім ’ям киян, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході України.

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П
Харченко О. В., Балицька О. С., Кримчак С. О Р о с л я к о в В. В.,
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
11.1.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23860
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Гульку Олександру Анатолійовичу на
вул. Свято-Георгіївській, 11 у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
(ПР-9592 від 08.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Гульку Олександру Анатолійовичу на вул. Свято-Георгіївській,
11 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд».
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
проект рішення про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
3. Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
зарезервувати земельну
ділянку для
оформлення
її учасникам
антитерористичної операції та сім ’ям киян, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході України.

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.,
Харченко О. В., Балицька О. С., Кримчак С. О., Росляков В. В.,
Ш арій В. В. участі в голосуванні не брали.

11.1.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26155
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Баулі Анфісі Володимирівні на вул. Залежній,
10-6 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд»
(ПР-9486 від 04.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,07 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: /. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Баулі Анфісі Володимирівні на вул. Залежній, 10-6 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії з питань
містобудування , архітектури та землекористування Картавого /. Л.9
Римаренка С. Г., Рослякова В . В. для додаткового вивчення цього питання .
Головою робочої групи визначити депутата Картавого /. Л.
3 . Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи .

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В.у Кісільов /. П.у
Харченко О. В.у Балицька О. С.у Кримчак С. 0 .у Росляков В. В.у
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
11.1.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26425
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці
Джегур
Ользі
Михайлівні
на
вул. Малоземельній, 3-є у Дарницькому районі м. Києва
для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд»
(ПР-9576 від 07.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,06 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Джегур Ользі Михайлівні на вул. Малоземельній, 3-є у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд».

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.,
Харченко О. В., Балицька О. С., Кримчак С. О. участі в
голосуванні не брали.
11.1.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23104
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці
Пархоменко
Галині
Семенівні
на
вул. Малоземельній, 9-ж у Дарницькому районі м. Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
(ПР-9395 від 28.03.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,03 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Пархоменко Галині Семенівні на вул. Малоземельній, 9-ж у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.,
Харченко О. В., Балицька О. С., Кримчак С. О. участі в
голосуванні не брали.
11.1.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25813
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Сідуну Сергію Миколайовичу на вул. 78-ій
Садовій, діл. 43 у Дарницькому районі м. Києва для
колективного садівництва»
(ПР-9502 від 05.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,04 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Сідуну Сергію Миколайовичу на вул. 78-ій Садовій, діл. 43 у
Дарницькому районі м. Києва для колективного садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В К і с і л ь о в І. П.,
Харченко О. В Б а л и ц ь к а О. С , Кримчак С. О. участі в
голосуванні не брали.
11.1.10. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26318
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину
Фесенку
Андрію
Вікторовичу
на
вул. Червонофлотській, 32-а в Оболонському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
(ПР-9544 від 07.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею ОДО га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г ., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ* Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Фесенку Андрію Вікторовичу на вул. Червонофлотській, 32-а в
Оболонському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.у
Харченко О. В.у Балицька О. С К р и м ч а к С. О. участі в
голосуванні не брали.
11.1.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24933
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою Щодо відведення земельної ділянки
громадянину Кочкальову Антону Олексійовичу на
вул. Миколи Трублаїні, 79 у Святошинському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
(ПР-9508 від 05.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною 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
громадянину Кочкальову Антону Олексійовичу на вул. Миколи Трублаїні, 79
у Святошинському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В К і с і л ь о в І. /7.,
Харченко О. В., Балицька О. С., Кримчак С. О. участі в
голосуванні не брали.
11.1.12. СЛУХАЛИ:

Справу-клопотання К-26348
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Федченку Олександру Сергійовичу на
вул. Жовтневій, 38-а у Святошинському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
(ПР-9645 від 12.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,07 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Федченку Олександру Сергійовичу на вул. Жовтневій, 38-а у
Святошинському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В К і с і л ь о в І. П.,
Харченко О. В., Балицька О. С.> Кримчак С. О. участі в
голосуванні не брали.
11.1.13. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26426
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Морозову Олександру Федоровичу на
вул. Чалого, 33-а у Святошинському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування індивідуального жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
(ПР-9646 від 12.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Морозову Олександру Федоровичу на вул. Чалого, 33-а у
Святошинському районі м. Києва для будівництва і обслуговування
індивідуального жилого будинку, господарських будівель і споруд».

2 . Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
проект рішення про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. /7.,
Харченко О. В., Балицька О. С К р и м ч а к С. О Б р о д с ь к и й В. Я.
участі в голосуванні не брали.
11.1.14. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26491
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Ходаківському Сергію Сергійовичу на
вул. Ватутіна, 76а у Солом’янському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування частини житлового
будинку»
(ПР-9577 від 07.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною 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
громадянину Ходаківському Сергію Сергійовичу на вул. Ватутіна, 76а у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва та обслуговування частини
житлового будинку».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.,
Харченко О. В.у Балицька О. С.у Кримчак С. О., Бродський В. Я.
участі в голосуванні не брали.
11.2 Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни)

11.2.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21912
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Осієвській
Антоніні Миколаївні на вул. Крилова, 75г у Дарницькому
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку господарських будівель і споруд»
(ПР-9333 від 23.03.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.04.2016
було прийнято рішення відкласти розгляд питання та направити
проект рішення для розгляду робочою групою під головуванням
І. Картавого, згідно з протоколом засідання якої від 15.06.2016
№51 постійній комісії рекомендовано підтримати проект рішення.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи рекомендації робочої групи , викладені у протоколі
від 15.06.2016 , зареєстрованому від 15.06.2016 №51, підтримати проект
рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Осієвській Антоніні Миколаївні на
вул. Крилова, 75г у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-23707
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Кальку
Олексію Миколайовичу у Дарницькому районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
(ПР-9014 від 22.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 15.03.2016
було прийнято рішення відкласти розгляд питання та направити
його на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до витягу з
протоколу №11 від 25.05.2016 (реєстр. №29/288/03-11) засідання
цієї постійної комісії, згідно з яким зазначений проект рішення
було підтримано.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Кальку Олексію Миколайовичу у Дарницькому районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
проект рішення про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки .

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 4 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов /. П.,
Харченко О. В Б а л и ц ь к а О. С., Кримчак С. О., Бродський В. Я.9
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
11.2.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23706
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Калько Раїсі
Анатоліївні у Дарницькому районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
(ПР-8946 від 17.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 15.03.2016
було прийнято рішення відкласти розгляд питання та направити
його на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до витягу з
протоколу №11 від 25.05.2016 (реєстр. №29/288/03-11) засідання
цієї постійної комісії, згідно з яким зазначений проект рішення
було підтримано.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки
громадянці Калько Раїсі Анатоліївні у Дарницькому районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
проект рішення про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.,
Харченко О. В Б а л и ц ь к а О. С , Кримчак С. О., Бродський В. Я.у
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

11.2.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25353
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Харченко Надії
Сергіївні на вул. Радистів, 75-6 у Деснянському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
(ПР-8680 від 04.02.2016)
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист Громадської спілки «Всеукраїнське громадське о б ’єднання
родин загиблих та безвісти зниклих, учасників антитерористичної
операції, ветеранів війни та активістів волонтерського руху
«Крила 8 сотні» від 19.02.2016 вх. №08/2839 з проханням розгляду
справи-клопотання К-25353 лише після розгляду його на робочій
групі з опрацювання питання соціального захисту киян-учасників
антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей киян,
які загинули під час проведення антитерористичної операції на
сході України під головуванням керівника апарату виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) В. В. Бондаренка.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 01.03.2016
вирішили направити вищезазначений проект рішення разом з
матеріалами справи-клопотання К-25353 на розгляд робочої групи
з опрацювання питань соціального захисту киян - учасників
антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей киян,
які загинули під час проведення антитерористичної операції на
сході України, створеної відповідно до розпорядж ення Київського
міського голови від 11.11.2014 (зі змінами згідно з розпорядженням
Київського міського голови від 22.04.2015 №220).
Виноситься на повторний розгляд відповідно до листа керівника
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 06.06.2016№ 009-1570 в якому
зазначено, що члени робочої групи не підтримали відведення
зазначеної земельної ділянки громадянці Харченко Н. С.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Міхно І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Харченко Надії Сергіївні на вул. Радистів, 75-6 у Деснянському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», оскільки робоча група з опрацювання
питань соціального захисту киян - учасників антитерористичної операції,
членів їх сімей та членів сімей киян, які загинули під час проведення
антитерористичної операції на сході України, створена відповідно до
розпорядження Київського міського голови від 11.11.2014 (зі змінами згідно
з розпорядженням Київського міського голови від 22.04.2015 №220), не

підтримала відведення зазначеної земельної ділянки громадянці
Харченко Н. С.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
проект рішення про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Харченко О. В.,
Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М., Картавий І. Л.
участі в голосуванні не брали.
11.2.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23208
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Кожух Ніні
Федорівні у провулку 6-му Садовому, 5 у Деснянському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд»
(ПР-9602 від 08.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016 під
час голосування рішення не було прийнято.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Кожух Ніні Федорівні у провулку 6-му Садовому, 5 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.,
Меліхова Т. І., Балицька О. С , Кримчак С О Х а р ч е н к о О. В.,
Картавий І. Л. участі в голосуванні не брали.
11.2.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23209
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Федорцю
Володимиру Андрійовичу у пров. 6-му Садовому, 3 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель

і споруд»
(ПР-9681 від 14.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури т а землекористування 29.06.2016 під
час голосування рішення не було прийнято.

Земельна ділянка орієнтовною площею ОДОта - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Федорцю Володимиру Андрійовичу у пров. 6-му Садовому, 3 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -- 14, «проти» -- немає, «утрималось» - немає.
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В Кісільов І. П.,
Меліхова Т. і . у Балицька О. С., Кримчак С О., Харченко О. В.,

Картавий /. Л. участі в голосуванні не брали.
11.2.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23210
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Даньку
Григорію Володимировичу у пров. 5-му Садовому, 8 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд»
(ПР-9363 від 25.03.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.04.2016
було прийнято рішення відкласти розгляд питання та звернутись
до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) для отримання інформації, чи потрапляє земельна
ділянка в межі детального т ану території селища Биківня у
Деснянському районі м. Києва, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 14.04.2016 №330/330.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом від 25.05.2016
№055-6172, яким Департамент містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) інформує, що земельна ділянка
потрапляє в затверджений детальний план території селища
Биківня.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016 під
час голосування рішення не було прийнято.

Земельна ділянка орієнтовною площею ОДО га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Даньку Григорію Володимировичу у пров. 5-му Садовому, 8 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. /7.,
Меліхова Т. І., Балицька О. С., Кримчак С О., Харченко О. В.,
Картавий І. Л. участі в голосуванні не брали.
11.2.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23212
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Шевченку
Кирилу Валерійовичу у пров. 5-му Садовому, 4 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд»
(ПР-9423 від 30.03.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.04.2016
було прийнято рішення відкласти розгляд питання та звернутись
до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) стосовно отримання інформації щодо того, чи
потрапляє земельна ділянка в меж і детального плану території
селища Биківня у Деснянському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 №330/330.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом від 25.05.2016
№055-6172, яким Департамент містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) інформує, що земельна ділянка
потрапляє в затверджений детальний план території селища
Биківня.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016 під
час голосування рішення не було прийнято.

Земельна ділянка орієнтовною 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 Шевченку Кирилу Валерійовичу у пров. 5-му Садовому, 4 у

Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В.у Кісільов І. П.у
Меліхова Т. /., Балицька О. С.у Кримчак С 0 .у Харченко О. В.у
Картавий І. Л. участі в голосуванні не брали.
11.2.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23213
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Ситніковій Яні
Миколаївні у 2-му пров. Сосновому, 26 у Деснянському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд»
(ПР-9682 від 14.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016 під
час голосування рішення не було прийнято.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Ситніковій Яні Миколаївні у 2-му пров. Сосновому, 26 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В.у Кісільов І. П.у
Меліхова Т. І.у Балицька О. С.> Кримчак С О Х а р ч е н к о О. В.,
Картавий І. Л. участі в голосуванні не брали.
11.2.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23215
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Крайньому
Олегу Юрійовичу у пров. 6-му Садовому, 1 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд»
(ПР-9554 від 07.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.04.2016

було прийнято рішення відкласти розгляд питання та звернутись
до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) стосовно отримання інформації щодо того, чи
потрапляє земельна ділянка в меж і детального плану території
селища Биківня у Деснянському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 №330/330.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом від 25.05.2016
N2055-6172, яким Департамент містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) інформує, що земельна ділянка
потрапляє в затверджений детальний план території селища
Биківня.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016 під
час голосування рішення не було прийнято.

Земельна ділянка орієнтовною площею ОД0 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Крайньому Олегу Юрійовичу у пров. 6-му Садовому, 1 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. /7.,
Меліхова Т. І., Балицька О. С.> Кримчак С О., Харченко О. В.,
Картавий І. Л. участі в голосуванні не брали.
11.2.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23216
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Ломаченку
Анатолію Миколайовичу у пров. 5-му Садовому, 2 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд»
(ПР-9556 від 07.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.04.2016
було прийнято рішення відкласти розгляд питання та звернутись
до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) стосовно отримання інформації щодо того, чи
потрапляє земельна ділянка в меж і детального плану території
селища Биківня у Деснянському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 №330/330.

Виноситься на повторний розгляд згідно з листом від 25.05.2016
№055-6172, яким Департамент містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) інформує, що земельна ділянка
потрапляє в затверджений детальний план території селища
Биківня.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016 під
час голосування рішення не було прийнято.

Земельна ділянка орієнтовною площею ОДО га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Ломаченку Анатолію Миколайовичу у пров. 5-му Садовому, 2 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. /7.,
Меліхова 71 І., Балицька О. С.9 Кримчак С О., Харченко О. В.,
Картавий 7. Л. участі в голосуванні не брали.
11.2.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23217
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Ткаченку
Юрію Івановичу
у пров. 5-му Садовому, 6 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд»
(ПР-9557 від 07.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.04.2016
було прийнято рішення відкласти розгляд питання та звернутись
до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) стосовно отримання інформації щодо того, чи
потрапляє земельна ділянка в меж і детального плану території
селища Биківня у Деснянському районі м. Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 №330/330.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом від 25.05.2016
№055-6172, яким Департамент містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) інформує, що земельна ділянка
потрапляє в затверджений детальний план території селища
Биківня.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань

містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016 під
час голосування рішення не було прийнято.

Земельна ділянка орієнтовною площею ОДО га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Ткаченку Юрію Івановичу у пров. 5-му Садовому, 6 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.у
Меліхова Т. І., Балицька О. С.у Кримчак С 0 .у Харченко О. В.9
Картавий І. Л. участі в голосуванні не брали.
11.2.13. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26282
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Рекеді Олегу
Леонідовичу на вул. Садовій, 34а у Солом’янському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд»
(ПР-9301 від 23.03.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 26.04.2016
прийнято рішення перенести розгляд проекту рішення на наступне
засідання постійної комісії, на яке запросити заявника.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією секретаря постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування , архітектури та землекористування
Картавого І. Л. відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Рекеді Олегу Леонідовичу на вул. Садовій, 34а у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
проект рішення про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

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

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Харченко О. В.,
Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М. участі в
голосуванні не брали.
11.3

Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів

землеустрою щодо відведення земельних ділянок - державні, комунальні
підприємства)

11.3.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24754
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
НАУКОВОВИРОБНИЧИЙ
ЦЕЕІТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ
СПОЖИВАЧІВ»
на
вул.
Метрологічній,
4 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування будівель науково-дослідної, проектновишукувальної установи»
(ПР-9966 від 17.05.2016)
Проект рішення відповідно до доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради опрацьовано та
підтримано постійною комісією Київської міської ради з питань
освіти, науки, сім % молоді та спорту.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,64 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
НАУКОВО- ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ,
СЕРТИФІКАЦІЇ
ТА
ЗАХИСТУ
ПРАВ
СПОЖИВАЧІВ»
на
вул. Метрологічній, 4 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування
будівель
науково-дослідної,
проектно-вишукувальної
установи» на чергове 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 Харченко О. В Б а л и ц ь к а О. С.,
Шкуро М. Ю., Росляков В. В., Кісільов І. П., Старовойт В. М.,
Марченко Р. В., Турець В. В. участі в голосуванні не брали.

11.3.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26498
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству «Київський метрополітен»
біля південного мостового переходу (поряд з ТЕЦ-5) у
Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування вентиляційного кіоску»
(ПР-9845 від 21.04.2016)
Проект рішення відповідно до доручення заступника міського
голови
секретаря Київської міської ради
паралельно
опрацьовується постійною комісією Київської міської ради з
питань транспорту, зв ’я зку та реклами.
-

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,0040 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству «Київський метрополітен» біля південного
мостового переходу (поряд з ТЕЦ-5) у Голосіївському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування вентиляційного кіоску».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Кримчак С. О.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Шкуро М. Ю.9 Росляков В. В., Кісільов І. П., Старовойт В. М ,
Марченко Р. В., Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
11.3.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25885
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
управлінню освіти Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації на вул. Маршала Гречка, 20д у
Подільському районі м. Києва для реконструкції будівлі
дошкільного навчального закладу № 486 з подальшою
експлуатацією та обслуговуванням»
(ПР-9889 від 27.04.2016)
Проект рішення відповідно до доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради опрацьовано та
підтримано постійною комісією Київської міської ради з питань
освіти, науки, сім % молоді та спорту.

Земельна ділянка орієнтовною площею 1,01 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
управлінню освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
на вул. Маршала Гречка, 20д у Подільському районі м. Києва для
реконструкції будівлі дошкільного навчального закладу № 486 з подальшою
експлуатацією та обслуговуванням».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С ,
Шкуро М. Ю., Росляков В. В.у Кісільов І. П., Старовойт В. М.,
Марченко Р. В.у Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
11.3.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26326
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
«КИЇВПАСТРАНС» на вул. Миколи Краснова, 25 у
Святошинському районі м. Києва для будівництва
багатофункціонального житлового комплексу»
(ПР-9670 від 14.04.2016)
Проект рішення відповідно до доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради
паралельно
опрацьовується постійною комісією Київської міської ради з
питань житлово-комунального господарства та паливноенергетичного комплексу.

Земельна ділянка орієнтовною площею 3,19 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Величко А.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВПАСТРАНС» на вул. Миколи
Краснова, 25 у Святошинському районі м. Києва для будівництва
багатофункціонального житлового комплексу».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування Кримчака С. О.,
Непопа В.
Назаренка В. Е. для додаткового вивчення цього питання.
Головою робочої групи визначити депутата Кримчака С. О.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.

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

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

11.4

Розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки - юридичні особи)

11.4.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26254
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ДІЛЯНКИ
громадянці
Суворовій
Ларисі
Миколаївні
на
вул. Градинській, 6-г у Деснянському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі
торговельного призначення»
(ПР-9683 від 14.04.2016)
Проект рішення відповідно до доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради опрацьовано та
підтримано постійною комісією Київської міської ради з питань
торгівлі підприємництва та регуляторної політики.
,

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,01 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
«Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Суворовій Ларисі Миколаївні на вул. Градинській, 6-г у
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлової
будівлі торговельного призначення».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Міщенко О. Г., Меліхова Т. І., Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Голосували: за

підтримку проекту рішення

Депутати Київської міської ради Харченко О. В.у Балицька О. С.,
Шкуро М. Ю .9 Росляков В. В С т а р о в о й т В. М , Марченко Р. В.,
Бродський В. Я . участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято .

11.5

Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок - юридичні
особи)

11.5.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26115
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення
земельної
ділянки
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТЕЛЕКОМ» на
бульв. Амвросія Бучми, 5 у Дніпровському районі
м. Києва
для
експлуатації
та
обслуговування

автоматичної телефонної станції»
(ПР-9326 від 23.03.2016)
Проект рішення відповідно до доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради
паралельно
опрацьовується постійною комісією Київської міської ради з
питань транспорту, зв ’я зку та реклами.
На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.04.2016,
26.04.2016 прийнято рішення перенести розгляд цього питання на
наступне засідання постійної комісії, на яке запросити
представника заявника.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,27 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту ЗЄМЛЄ}'СТрОЮ щодо відведення земельної ділянки
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТЕЛЕКОМ» на
бульв. Амвросія Бучми, 5 у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування автоматичної телефонної станції» на чергове засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування.

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

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Шкуро М. Ю., Росляков В. В С т а р о в о й т В. М., Марченко Р. В.,
Бродський В. Я. участі в голосуванні не брали.
11.5.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22023
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «ЛІСОВИЙ ОТЕЛЬ» на вул. Миколи
Юнкерова, 47 (літера Ф) в Оболонському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування спортивнооздоровчого комплексу»
(ПР-9074 від 26.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.04.2016
проект рішення було підтримано.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до витягу з
протоколу N213 від 01.06.2016 (реєстр, від 02.06.2016 №08/285-132)
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань освіти,
науки, сім % молоді та спорту, згідно з яким проект рішення було
відхилено.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,13 га - в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати рішення постійної комісії Київської міської ради з
питань освіти, науки, сім% молоді та спорту (витяг з протоколу №13
засідання цієї комісії від 01.06,2016) та відхилити проект рішення «Про

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІСОВИИ
ОТЕЛЬ» на вул. Миколи Юнкерова, 47 (літера Ф) в Оболонському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування спортивно-оздоровчого
комплексу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-22068
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки релігійній громаді парафії
Кафедрального собору на честь Воскресіння Христового
у Печерському районі м. Києва Української Православної
церкви на Залізничному шосе, бульв Дружби народів у
Печерському районі м. Києва для створення озеленених
територій загального користування (облаштування
зеленої зони загального користування з можливістю
встановлення протизсувних засобів)»
(ПР-8988 від 19.02.2016)
Проект рішення відповідно до доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради опрацьовано постійною
комісією Київської міської ради з питань культури, туризму та
інформаційної політики. Відповідно до витягу з протоколу № 6 від
16.03.2016 (реєстр, від 16.03.2016 №08/292-125) проект рішення
було відхилено.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 15.03.2016
прийнято рішення відкласти розгляд зазначеного проекту рішення,
направити його на розгляд постійної комісії Київської міської ради
з питань екологічної політики.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до витягу з
протоколу № 9 від 27.04.2016 (реєстр. №29/288/03-09), згідно з
яким прийнято рішення відхилити проект рішення.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,42 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
Голосували: Підтримати рішення постійної комісії Київської міської ради з
питань культури, туризму та інформаційної політики (витяг з протоколу

№ 6 засідання цієї комісії від 16.03,2016) та рішення постійної комісії
Київської міської ради з питань екологічної політики (витяг з протоколу
№ 9 засідання цієї комісії від 27.04.2016) та відхилити проект рішення «Про

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки релігійній громаді парафії Кафедрального собору на честь
Воскресіння Христового у Печерському районі м. Києва Української
Православної церкви на Залізничному шосе, бульв. Дружби народів у
Печерському районі м. Києва для створення озеленених територій загального
користування (облаштування зеленої зони загального користування з
можливістю встановлення протизсувних засобів)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -'11, «проти» - немає, «утрималось» - 1 (Зубко Ю. Г.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В.у Балицька О. С.,
Шкуро М. Ю.у Росляков В. В.у Старовойт В. М.у Марченко Р. В.,
Бродський В. Я.у Кісільов І. П., Кримчак С. О. участі в голосуванні
не брали.
Рішення не прийнято.

11.5.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25622
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Зозулі
Володимиру Леонідовичу на просп. Перемоги, 142 у
Святошинському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування нежитлової будівлі соціально-побутового
призначення»
(ПР-9075 від 26.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.04.2016
прийнято рішення відкласти розгляд зазначеного проекту рішення,
направити його на розгляд постійної комісії Київської міської ради
з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, а
також звернутися до Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) для
проведення перевірки стану благоустрою земельної ділянки.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до витягу з
протоколу № 14 від 27.04.2016 (реєстр, від 16.05.2016 №08/286-209)
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, згідно з яким
відмовлено в підтримці проекту рішення. А також відповідно до
листа Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 02.06.2016 №0645074 щодо задовільного стану благоустрою.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,05 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати рішення постійної комісії Київської міської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики (витяг з
протоколу № 14 засідання цієї комісії від 27.04,2016) та відхилити проект
рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки громадянину Зозулі Володимиру Леонідовичу
на просп. Перемоги, 142 у Святошинському районі м. Києва для експлуатації
та обслуговування нежитлової будівлі соціально-побутового призначення»,
оскільки благоустрій території знаходиться в жахливому стані.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В.,. Балицька О. С.,
Шкуро М. Ю., Росляков В. В., Старовойт В. М., Марченко Р. В.,
Бродський В. Я К і с і л ь о в І. П.чКримчак С. О. участі в голосуванні
не брали.
11.5.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25772
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок публічному акціонерному
товариству «Концерн Г алнафтогаз» на перетині
вул. Героїв Космосу та просп. Леся Курбаса у
Святошинському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування
транспортної
інфраструктури
та
озеленення (в’їзд-виїзд до автозаправного комплексу)»
(ПР-9004 від 22.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 15.03.2016
прийнято рішення відкласти розгляд зазначеного проекту рішення,
направити його на розгляд постійної комісії Київської міської ради
з питань транспорту, зв ’я зку та реклами.
Проект рішення відповідно до доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради опрацьовано та
підтримано постійними комісіями Київської міської ради з питань
екологічної політики та з питань транспорту, зв ’я зку та реклами.

Земельні ділянки орієнтовною площею 0,01 га та 0,01 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи рішення постійних комісій Київської міської ради з
питань транспорту, з в уязку та реклами та з питань екологічної
політики, підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
публічному акціонерному товариству «Концерн Галнафтогаз» на перетині вул.
Героїв Космосу та просп. Леся Курбаса у Святошинському районі м. Києва
114

для експлуатації та обслуговування транспортної інфраструктури
озеленення (в’їзд-виїзд до автозаправного комплексу)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

та

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Шкуро М. Ю., Росляков В. В., Старовойт В. М., Марченко Р. В
Бродський В. Я К і с і л ь о в І. П., Кримчак С. О. участі в голосуванні
не брали.
11.6

Розгляд справ-клопотань (відмова у наданні дозволів на розроблення

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок)

11.6.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24507
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянам Семенчук Олені Федорівні
та Семків Юлії Миколаївні на вул. Срібнокільській, 16-в у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва,
експлуатації та обслуговування дитячого спортивнорозважального комплексу»
(ПР-9883 від 27.04.2016)
Проект рішення відповідно до доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради опрацьовано та
підтримано постійною комісією Київської міської ради з питань
освіти, науки, сім % молоді та спорту.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,28 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянам Семенчук Олені Федорівні та Семків Юлії Миколаївні на
вул. Срібнокільській, 16-в у Дарницькому районі м. Києва для будівництва,
експлуатації та обслуговування дитячого
спортивно-розважального
комплексу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Шкуро М. Ю., Росляков В. В С т а р о в о й т В. М., Марченко Р. В.,
Бродський В. Я., Кісільов І. П.> Кримчак С. О. участі в голосуванні
не брали.
11.6.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21881
Проект рішення «Про відмову громадянці Балог Зоряні

Степанівні у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд»
(ПР-9626 від 12.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову громадянці Балог
Зоряні Степанівні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В Б а л и ц ь к а О. С.,
Шкуро М. Ю.у Росляков В. В.у Старовойт В. М.у Марченко Р. В.у
Бродський В* Я.., Кісільов І. П.у Кримчак С. О. участі в голосуванні
не брали.
11.7

Повторний розгляд справ-клопотань (надання згоди на розроблення

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки)

11.7.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25783
Повторний 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»
(ПР-9274 від 22.03.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.05.201631.05.2016 було прийнято ріш ення відкласти розгляд питання та
направити проект рішення для розгляду робочою групою під
головуванням І. Картавого, згідно з протоколом засідання якої від
17.06.2016 №54 постійній комісії рекомендовано підтримати
проект рішення.

Земельна ділянка орієнтовною площею 3,9171 га, яка 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.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи рекомендації робочої групи , викладені у протоколі
від 17.06.2016, зареєстрованому від 17.06.2016 №254, підтримати проект
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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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В Б а л и ц ь к а О. С.>
Шкуро М. Ю., Росляков В. В.г Старовойт В. М., Марченко Р. В
Бродський В. Я., Кісільов І. П., Кримчак С. О. участі в голосуванні
не брали.
12. Розгляд правових висновків управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради - матеріали додаються.

12.1. СЛУХАЛИ:

Повторний 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) з урахуванням
листа Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 23.06.2016 № 0558186 щодо земельних ділянок у селищі Биківня матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 05.05.2016 №08/230-906, проект рішення
з пояснювальною запискою, лист Департаменту містобудування
та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 23.06.2016 № 0558186 на 8-ми арк.).
-

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
05.05.2016 М08/230-906 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», а саме: у назві, пунктах 1, 2 проекту рішення слово
«житлового» замінити на слово «жилого».

2. Винести вищезазначений проект рішення на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 4 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.,
Меліхова Т. І., Балицька О. С., Кримчак С О., Харченко О. В.,
Картавий І. Л. участі в голосуванні не брали.
12.2. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд правового висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради
від 26.01.2016 №08/230-139 до проекту рішення Київської
міської ради «Про розірвання договору оренди земельної
ділянки, укладеного між Київською міською радою та
товариством
з
обмеженою
відповідальністю
«Український фонд розвитку регіонів» 17.01.06 року на
підставі рішення Київської міської ради від 19 липня 2005
року № 855/3430, зареєстрованого 21.01.2006 року №82-600338» за поданням депутата Київської міської ради
Я. Діденка (№08/231-1852/ПР від 14.07.2015) - матеріали
додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 26.01.2016 №08/230-139, проект рішення
з пояснювальною запискою та додатками до нього - на
30-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
26.01.2016 № 08/230-139 до проекту рішення Київської міської ради «Про
розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного між Київською
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Український
фонд розвитку регіонів» 17.01.06 року на підставі рішення Київської міської
ради від 19 липня 2005 року № 855/3430, зареєстрованого 21.01.2006 року
№82-6-00338».
2 Повернути вищезазначений проект рішення субуєкту подання на
доопрацювання з урахуванням зауважень , викладених у правовому
висновку управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 26.01.2016№08/230-139.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В Б а л и ц ь к а О. С.,
Шкуро М. Ю., Росляков В. В.у Старовойт В. М.9 Марченко Р. В.,
Бродський В. Я., Кісільов І. П.у Кримчак С. О. участі в голосуванні
не брали.

12.3. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
15.06.2016 № 08/230-1153 до проекту рішення Київської
міської ради «Про визначення переліку земельних ділянок
для опрацювання можливості продажу їх (або права
оренди на них) на земельних торгах» (ПР-8723 від
08.02.2016, кадастрова справа А-20765) - матеріали
додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 15.06.2016 № 08/230-1153, проект
рішення з пояснювальною запискою - на 8-ми арк.).

УХВАЛИЛИ: Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 15.06.2016 № 08/230-1153 до проекту
рішення Київської міської ради «Про визначення переліку земельних ділянок
для опрацювання можливості продажу їх (або права оренди на них) на
земельних торгах» перенесено на наступне засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування , архітектури та
землекористування у зв'язку з відсутністю кворуму.

12.4. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
15.06.2016 № 08/230-1152 до проекту рішення Київської
міської ради «Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 26.12.2014 № 801/801 «Про передачу
земельної ділянки громадянину Максименку Свгенію
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,
кадастрова справа А-22039) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 15.06.2016 № 08/230-1152, проект
рішення з пояснювальною запискою —на 7-ми арк.).

УХВАЛИЛИ: Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 15.06.2016 № 08/230-1152 до проекту
рішення Київської міської ради «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» перенесено на наступне засідання постійної комісії Київської

міської
ради
з
питань
містобудування ,
землекористування у зв'язку з відсутністю кворуму.

12.5. СЛУХАЛИ:

архітектури

та

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
15.06.2016 № 08/230-1150 до проекту рішення Київської
міської
ради
«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» (ПР-8134 від 09.12.2015,
кадастрова справа А-21439) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 15.06.2016 № 08/230-1150, проект
рішення з пояснювальною запискою —на 7-ми арк.).

УХВАЛИЛИ: Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 15.06,2016 № 08/230-1150 до проекту
рішення Київської міської ради «Про поділ земельної ділянки ТОВАРИСТВУ
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМБУД-2» на вул. Мурманській,
З 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» перенесено на наступне засідання постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування ,
архітектури
та
землекористування у з в 'язку з відсутністю кворуму.

12.6. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
17.06.2016 № 08/230-1168 до проекту рішення Київської
міської ради «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,

кадастрова справа А-22213) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 17.06.2016 № 08/230-1168, проект
рішення з пояснювальною запискою —на 9-ти арк.).

УХВАЛИЛИ: Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 17.06.2016 № 08/230-1168 до проекту
рішення Київської міської ради «Про розірвання договору оренди земельної
ділянки від 07Л І.2007 №62-6-00442, укладеного між Київською міською
радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКОСИСТЕМА» для
будівництва, експлуатації та обслуговування адміністративних та виробничоскладських споруд на вул. Пухівській, 4 у Деснянському районі м. Києва»
перенесено на наступне засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування у зв'язку з
відсутністю кворуму.

12.7. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
15.06.2016 № 08/230-1146 до проекту рішення Київської
міської ради «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, кадастрова справа А-20654) - матеріали
додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 15.06.2016 №08/230-1146, проект
рішення - на 4-ох арк.).

УХВАЛИЛИ: Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 15.06.2016 № 08/230-1146 до проекту
рішення Київської міської ради «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» перенесено на
наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування у зв'язку з
відсутністю кворуму.

12.8. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
15.06.2016 № 08/230-1154 до проекту рішення Київської
міської ради «Про передачу громадянці Мороз Валентині
121

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-10019 від 18.05.2016,
кадастрова справа А-2960) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 15.06.2016 № 08/230-1154, проект
рішення з пояснювальною запискою - на 7-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Мороз В. М.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження , викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
15.06.2016 № 08/230-1154 до проекту рішення Київської міської ради «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».
2. Винести вищезазначений проект рішення на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає,
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

«утрималось» -

З

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Харченко О. В„
Баленко І. М.у Кримчак С. О., Росляков В. В. участі в голосуванні
не брали.
12.9. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
03.06.2016 №08/230-1084 до проекту рішення Київської
міської ради «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, кадастрова справа Є-1307) - матеріали
додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 03.06.2016 №08/230-1084, проект
рішення з пояснювальною запискою - на 9-ти арк.).

УХВАЛИЛИ: Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 03.06.2016 № 08/230-1084 до проекту
рішення Київської міської ради «Про продаж земельної ділянки або права

оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, експлуатації та
обслуговування підземно-наземного паркінгу з об’єктами соціальнопобутового обслуговування населення на просп. Петра Григоренка, 1-г у
Дарницькому районі м. Києва» перенесено на наступне засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування , архітектури та
землекористування у зв'язку з відсутністю кворуму.

12.10. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
13.06.2016 №08/230-1131/1 до проекту рішення Київської
міської ради «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, справа-клопотання К-25860) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 13.06.2016 №08/230-1131/1, проект
рішення з пояснювальною запискою - на 6-ти арк.).

УХВАЛИЛИ: Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 13.06.2016 №08/230-1131/1 до проекту
рішення Київської міської ради «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» перенесено на наступне засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування у зв'язку з відсутністю кворуму.

12.11. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
03.06.2016 №08/230-1083 до проекту рішення Київської
міської ради «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, кадастрова справа А21066) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 03.06.2016 №08/230-1083, проект
рішення з пояснювальною запискою - на 7-ми арк.).

УХВАЛИЛИ: Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 03,06,2016 №08/230-1083 до проекту
рішення Київської міської ради «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» перенесено на наступне засідання постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування ,
архітектури
та
землекористування у зв'язку з відсутністю кворуму,

12.12. СЛУХАЛИ:

Розгляд листа управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 03.06.2016 №08/2301082 щодо актуальності
правового
висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 22.02.2016 №08/230-368
та повторний розгляд правового висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради
від 22.02.2016 №08/230-368 до проекту рішення Київської
міської ради «Про надання земельної ділянки Київському
університету права Національної академії наук України
для експлуатації та обслуговування навчального корпусу
на вул. Довнар-Запольського, 7 у Шевченківському
районі м. Києва» (ПР-8591 від 29.01.2016, кадастрова
справа А-21865) - матеріали додаються,
(лист управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 03.06.2016 №08/230-1082; правовий висновок
управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 22.02.2016 №08/230-368, проект рішення з пояснювальною
запискою на 10-ти арк.).
-

УХВАЛИЛИ: Розгляд листа управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 03.06.2016 №08/230-1082 щодо актуальності
правового висновку управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 22.02.2016 №08/230-368 та повторний розгляд правового
висновку управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
22,02,2016 №08/230-368 до проекту рішення Київської міської ради «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» перенесено на наступне
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування ,
архітектури та землекористування у зв'язку з відсутністю кворуму.

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

13.1. СЛУХАЛИ:

Розгляд звернення ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» від 02.06.2016
вх. №08/9300 щодо встановлення терміну оренди
земельної ділянки на вул. Володимирській, 23-а у
Шевченківському районі м. Києва на 25 років - матеріали
додаються .
(звернення ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ
ПАРТНЕР» від 02.06.2016 вх. №08/9300; проект рішення з пояснювальною
запискою - на 9-ти. арк.)

УХВАЛИЛИ: Розгляд звернення ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та ПАТ «КБ
«ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» від 02.06.2016 вх. №08/9300 щодо встановлення
терміну оренди земельної ділянки на вул. Володимирській, 23-а у
Шевченківському районі м. Києва на 25 років перенесено на наступне
засідання постійної комісії
містобудування , архітектури
відсутністю кворуму.

13.2. СЛУХАЛИ:

Київської міської ради з питань
та землекористування у зв'язку з

Розгляд скарги Київської міської громадської організації
«Народна Варта» від 11.05.2016 вх. №08/8094 про
перевищення службових повноважень працівниками
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та зловживання впливом - матеріали
додаються .
(скарга Київської міської громадської організації «Народна Варта» від
11.05.2016 вх. №08/8094 - на 3-ох арк.)

УХВАЛИЛИ: Розгляд скарги Київської міської громадської організації «Народна
Варта» від 11.05.2016 вх. №08/8094 про перевищення службових повноважень
працівниками Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та зловживання
впливом перенесено на наступне засідання постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудуванняч
землекористування у зв 'язку з відсутністю кворуму .

13.3. СЛУХАЛИ:

архітектури

та

Розгляд листа депутата Київської міської ради В. Турця від
26.05.2016 вх. N908/9088 щодо виключення його зі складу
робочої групи, створеної на засіданні постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування,

архітектури та землекористування
09.02.2016 для
додаткового вивчення проекту рішення «Про передачу
приватному підприємству «Будінвестмонтаж» земельної
ділянки для будівництва житлових будинків на вул. Петра
Дегтяренка, 22 в Оболонському районі м. Києва»
(кадастрова справа Д-5304) - матеріали додаються.
(лист депутата Київської
вх. №08/9088 - на 1-му арк.)

міської ради

В. Турця

від

26.05.2016

УХВАЛИЛИ: Розгляд листа депутата Київської міської ради В. Турця від
26.05.2016 вх. №08/9088 щодо виключення його зі складу робочої групи,
створеної на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 09.02.2016 для
додаткового вивчення проекту рішення «Про передачу приватному
підприємству «Будінвестмонтаж» земельної ділянки для будівництва
житлових будинків на вул. Петра Дегтяренка, 22 в Оболонському районі
м. Києва» (кадастрова справа Д-5304) перенесено на наступне засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування у зв'язку з відсутністю кворуму.

13.4. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд питання щодо звернення до Верховної
Ради України з пропозиціями внести зміни до законодавства
України у сфері регулювання земельних відносин з
урахуванням протоколу засідання робочої групи від
15.04.2016 (реєстр. №47 від 02.06.2016), створеної
15.12.2015 на засіданні постійної комісії Київської міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування для додаткового вивчення пропозицій
до законодавства України у сфері регулювання земельних
відносин - матеріали додаються.
(протокол засідання робочої групи від 15.04.2016 (реєстр. №47 від
02.06.2016) - на 14-ти арк.)

УХВАЛИЛИ: Повторний розгляд питання щодо звернення до Верховної Ради
України з пропозиціями внести зміни до законодавства України у сфері
регулювання земельних відносин з урахуванням протоколу засідання робочої
групи від 15,04.2016 (реєстр. №47 від 02.06.2016), створеної 15.12.2015 на
засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування для додаткового вивчення пропозицій до
законодавства України у сфері регулювання земельних відносин перенесено
на наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування у зв'язку з
відсутністю кворуму.

13.5. СЛУХАЛИ:

Розгляд листа Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 06.06.2016
№063-5162 про участь представника постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування в робочій групі з питань
оформлення навчальними закладами комунальної власності
територіальної громади міста Києва права постійного
користування земельними ділянками - матеріали
додаються.
(лист Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
06.06.2016 №063-5162 - на 1-му арк.)

УХВАЛИЛИ: Розгляд листа Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 06.06.2016 №063-5162 про участь представника постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування в робочій групі з питань оформлення навчальними
закладами комунальної власності територіальної громади міста Києва права
постійного користування земельними ділянками перенесено на наступне
засідання постійної комісії
містобудування, архітектури
відсутністю кворуму.

13.6. СЛУХАЛИ:

Київської міської ради з питань
та землекористування у зв'язку з

Розгляд листа Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 15.06.2016 вх. №08/10282 щодо
вирішення питання відведення земельної ділянки для
користування поліклінікою №2 на вул. Маршала
Якубовського, 6 у Голосіївському районі м. Києва, а також
щодо коригування проекту детального плану території в
межах вулиць Глушкова, Касіяна та Якубовського в
Голосіївському районі м. Києва - матеріали додаються.
(лист Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від

. 15.06.2016 вх. №08/10282-н а 5-ти арк.)

УХВАЛИЛИ: Розгляд листа Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації від 15.06.2016 вх. №08/10282 щодо вирішення питання
відведення земельної ділянки для користування поліклінікою №2 на
вул. Маршала Якубовського, 6 у Голосіївському районі м. Києва, а також
щодо коригування проекту детального плану території в межах вулиць
Глушкова, Касіяна та Якубовського в Голосіївському районі м. Києва
перенесено на наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування у зв'язку з
відсутністю кворуму.

ПИТАННЯ, ВНЕСЕНІ НА РОЗГЛЯД ДОДАТКОВО
14. СЛУХАЛИ:

Пропозицію голови постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Міщенка О. Г. щодо розгляду
проекту рішення «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»
(кадастрова справа Д-6772, ПР-10503 від 04.07.2016)
матеріали додаються .
-

Земельна ділянка площею 0,0979 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Картавий /. Л., Марченко Р. В.,
Кісільов І. П., Меліхова Т. І., Балицька О. С., Турець В. В.,
Кримчак С О Х а р ч е н к о О. В. участі в голосуванні не брали.
15. СЛУХАЛИ:

Пропозицію голови постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Міщенка О. Г. щодо розгляду
проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Горбаченку Юрію Семеновичу у пров. 2-му
Сосновому, 30 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд» (справа-клопотання
К-23211, ПР-10445 від 24.06.2016) - матеріали
додаються.

Земельна ділянка орієнтовною 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 Горбаченку Юрію Семеновичу у пров. 2-му Сосновому, ЗО у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В К і с і л ь о в І. П.,
Меліхова Т. І.у Балицька О. С., Кримчак С О., Харченко О. В.,
Картавий І. Л. участі в голосуванні не брали.
16. СЛУХАЛИ:

Пропозиція голови постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Міщенка О. Г. щодо розгляду
проекту рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Балаяну Карену Аміковичу у пров. 6-му
Садовому, 6 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд» (справа-клопотання
К-23214, ПР-10444 від 24.06.2016) - матеріали
додаються.

Земельна ділянка орієнтовною 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 Балаяну Карену Аміковичу у пров. 6-Му Садовому, 6 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. П.9
Меліхова Т. І., Балицька О. С., Кримчак С О., Харченко О. В.,
Картавий І. Л. участі в голосуванні не брали.
17. СЛУХАЛИ:

Пропозицію депутата Київської міської ради, першого
заступника голови постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування
Кісільова І. П. щодо розгляду звернення Гончаренко А. В.
(вх. №08/Г-7788 від 29.06.2016) стосовно зауважень до
детального плану території в межах вулиць Вербова,
Куренівська,
Богатирська,
Московський
просп.,
Набережно-Рибальська, залізнична колія в Оболонському
районі м. Києва спільно з листами ТОВ «ДНІПРОСІТІІНВЕСТ», ТОВ «СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ»
(вх.№08/11207 від 01.07.2016) та Департаменту
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містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) (вх. №08/9523 від 06.06.2016) - матеріали
додаються.
(лист гр. Гончаренко А. В. вх.№ 08/Г-7788 від 29.06.2016 лист ТОВ
«ДНІПРОСІТІ-ШВЕСТ»,
ТОВ
«СИСТЕМНІ
ТЕХНОЛОГІЇ
УКРАЇНИ» ех.№ 08/11207 від 01.07.2016 та лист Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
вх.№08/9523 від 06.06.2016- н а 31-му арк.)
;

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Х., Турець В. В., Кісільов І. П., Гончаренко А. В.
УХВАЛИЛИ: 3 метою врегулювання спірних питань, що виникли при розгляді та
підготовці до затвердження детального плану території в межах вулиць
Вербова, Куренівська, Богатирська, Московський просп., НабережноРибальська, залізнична колія в Оболонському районі м. Києва,
Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до
найближчого пленарного засідання сесії Київської міської ради спільно з
розробниками містобудівної документації доопрацювати текстові та графічні
матеріали проекту детального плану території, відповідно до зауважень та
пропозицій , викладених в листах Гончаренко А.В. (вх. №08/Г-7788 від

29.06.2016), ТОВ «ДНІПРОСІТІ-ІНВЕСТ», ТОВ «СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ
УКРАЇНИ» (вх.№08/11207 від 01.07.2016) та Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) (вх.№08/9523 від 06.06.2016).
Доопрацьовані текстові та графічні матеріали проекту детального
плану території в межах вулиць Вербова, Куренівська, Богатирська,

Московський
просп., Набережно-Рибальська,
залізнична
колія
в
Оболонському районі м. Києва в установленому порядку передати на
розгляд найближчого пленарного засідання сесії Київської міської ради для
прийняття остаточного рішення .

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

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Бродський В. Я.,
Харченко О. В., Баленко І. М , Міщенко О. Г., Меліхова Т. /. участі
в голосуванні не брали,
18. СЛУХАЛИ:

Пропозицію члена постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Баленка І. М. щодо розгляду
проекту рішення «Про поновлення фізичній особі підприємцю Білик Людмилі Миколаївні (до шлюбу
Самойленко) договору оренди земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування кемпінгу
та зони відпочинку з благоустроєм прилеглої території

на вул. Синьоозерній, 1-а у Подільському районі
м. Києва» (кадастрова справа А-20592, ПР-9340 від
24.03.2016) - матеріали додаються .
Виноситься на повторний розгляд згідно з
протоколом засідання робочої групи від 01.07.2016
(реєстр. №68 від 05.07.2016), створеної 05.04.2016 на
засіданні постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування.
Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди земельної
ділянки від 16.07.2007 №85-6-00331 площею 0,2710 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Баленко І. М.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи рекомендації робочої групи, викладені у протоколі
від 01.07.2016, зареєстрованому від 05.07.2016 №68, поновити фізичній
особі - підприємцю Білик Людмилі Миколаївні (до шлюбу Самойленко)
договір оренди земельної ділянки від 16.07.2007 №85-6-00331 на 5 років
площею 0,2710 га для будівництва, експлуатації та обслуговування кемпінгу
та зони відпочинку з благоустроєм прилеглої території на вул. Синьоозерній,
1-а у Подільському 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
16.07.2007 №85-6-00331 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» —12, «проти» -- немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Шкуро М< Ю. , Росляков В. В.г Старовойт В. М., Марченко Р. В.,
Бродський В. Я., Кісільов І. П., Кримчак С. О. участі в голосуванні
не брали.
19. СЛУХАЛИ:

Пропозицію першого заступника голови постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Кісільова І. П. щодо
затвердження протоколу засідання робочої групи від
21.06.2016 (реєстр. №67 від 05.07.2016), створеної
31:05.2016 на засіданні постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування для розгляду звернення 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 - матеріали
додаються .
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кісільов І. П.
УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити протокол засідання робочої групи від 21.06.2016
(реєстр. №67 від 05.07.2016), створеної 31.05.2016 на засіданні постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування для розгляду звернення 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. Звернутися до Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації з рекомендацією виступити замовником робіт щодо проведення
будівельно-технічної
експертизи
щодо
встановлення
надійності
конструктивних елементів будівництва по вул. Басейна, 5 в Печерському
районі м. Києва, організувати роботи з відновлення пошкодженої дренажної
системи будинків № 1/2, 5, 5-а, 5-6, 7, 9 в Печерському районі м. Києва,
виступити замовником робіт у Київському науково-дослідному інституті
судових експертиз щодо проведення будівельно-технічної експертизи з метою
визначення вартості будівельних робіт, пов’язаних з переобладнанням,
усуненням наслідків механічного впливу в результаті незаконних будівельних
робіт за адресою: вул. Басейна, буд. № 1/2, 5, 5-а, 5-6, 7 в Печерському районі
м. Києва, недопустити проведення незаконних будівельних робіт за адресою:
вул. Басейна, буд. № 1/2, 5, 5-а, 5-6, 7 в Печерському районі м. Києва та вжити
правові заходи щодо приведення історичних пам’яток по вул. Басейній, 1/2, 5,
5-а, 5-6 в первинний стан.
3. Звернутися до Департаменту державної архітектурно-будівельної
інспекції у м. Києві з проханням звернутися до суду з приводу зупинення
будівельних робіт за адресою: вул. Басейна, буд. № 1/2, 5, 5-а,
5-6, 7 в
Печерському районі м. Києва.
4. Звернутися до комунального підприємства «Спеціалізоване
управління підземних протизсувних робіт» з проханням здійснити
геологічний нагляд та візуальних моніторинг зсувонебезпечних земельних
ділянок по вул. Басейній, 1/2, 5, 5-а, 5-6, 7, 9 в Печерському районі міста
Києва, за результатами яких визначити першочерговий комплекс
протизсувних заходів для забезпечення довготривалої стійкості зазначеної
території.
5. Звернутися до управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради з проханням опрацювати можливість звернення до
суду з позовом до власників нежитлових приміщень в будинках №1/2, 5, 5-а,
5-6 - товариства з обмеженою відповідальністю «Тригліф», громадянина

Голоти О. В. з приводу невиконання зобов’язань щодо охорони пам’яток
об’єктів культурної спадщини.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С.у Бродський В. Я.,
Харченко О: В.у Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
20. СЛУХАЛИ:

Пропозицію члена постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Назаренка В. Е. щодо розгляду
клопотання громадянина Герасименка А. В. від
04.07.2016 вх. №08/Г-7990 стосовно незаконного
будівництва житлового комплексу «Глорія Парк» за
адресою: просп. Перемоги,
90/1
- матеріали
додаються.
(клопотання громадянина Герасименка А. В. від 04.07.2016 вх.
№ 08/Г-7990 - на 13-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Герасименко А. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Взяти до відома інформацію, висловлену у клопотанні
громадянина Герасименка А. В. від 04.07.2016 вх. №08/Г-7990 стосовно
незаконного будівництва житлового комплексу «Глорія Парк» за адресою:
просп. Перемоги, 90/1.
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування Міщенка О. Г.,
Назаренка В. Е., Римаренка С. Г., Зубка Ю. Г. для додаткового вивчення
цього питання. Головою робочої групи визначити депутата Міщенка О. Г.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Кісільов І. Я.,
Харченко О. В.у Балицька О. С.у Кримчак С. О.у Меліхова Т. /.,
Михайленко В. О.у Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
21. СЛУХАЛИ:

Інформацію заступника голови постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Харченка О. В. щодо
незаконного будівництва біля будинку №5/2 на
просп. Ю. Гагаріна.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Харченко О. В., Меліхова Т. І.
УХВАЛИЛИ: 1. Взяти до відома інформацію заступника голови постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та

землекористування Харченка О. В. щодо незаконного будівництва біля
будинку №5/2 на просп. Ю. Гагаріна у Дніпровському районі м. Києва.
2. Створити робочу групу у складі депутатів Київської міської ради,
членів постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Харченка О'. В., М еліхової Т. І., Рослякова В. В.,
Петровця О. Ф., Кримчака С. О. для додаткового вивчення цього питання.
Головою робочої групи визначити депутата Харченка О. В.
3. Звернутися до Департаменту державної архітектурно-будівельної
інспекції у м. Києві з проханням невідкладно провести перевірку законності
здійснення будівельних робіт біля будинку №5/2 на просп. Ю. Гагаріна у
Дніпровському районі м. Києва.
4. Звернутися до Головного управління Національної поліції у м. Києві з
проханням надати інформацію в рамках порушеного кримінального
провадження за заявою депутата Київської міської ради Харченка О. В. за
реєстраційним №53835 щодо того, яким чином зареєстроване право
власності на споруду, розташовану на будівельному майданчику біля
будинку №5/2 на просп. Ю. Гагаріна у Дніпровському районі м. Києва.
5. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати
інформацію стосовно земельної ділянки біля будинку №5/2 на
просп. Ю. Гагаріна у Дніпровському районі м. Києва та наявності договору
оренди цієї земельної ділянки.
6. Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) здійснити перевірку
щодо законності
встановлення паркану на земельній ділянці біля будинку №5/2 на
просп. Ю. Гагаріна у Дніпровському районі м. Києва.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Бродський В. Я.,
Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
22. СЛУХАЛИ:

Звіт директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Поліщука О. Г. щодо
виконання у 2015 році Програми використання та
охорони земель міста Києва на 2011-2015 роки,
затвердженої рішенням Київської міської ради від
17.02.2011 №32/5419,

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В, Поліщук О. Г., Глєба В. Ю.
УХВАЛИЛИ: Взяти до відома звіт директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Поліщука О. Г. щодо виконання у 2015 році Програми

використання та охорони земель міста Києва на 2011-2015 роки, затвердженої

О. Г. Міщенко

І. Л. Картавий

Вик. Бєляєва

___
В цьому документі прошито та
пронумеровано 135 сторінках.

Голова постійної комісії
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Секретар постійної комісії
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ш ування

