КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII СКЛИКАННЯ
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АРХІТЕКТУРИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
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Протокол № 18
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування

від 06.09.2016
Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
10-й поверх, зала засідань 1017, 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;

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

члени постійної комісії

Кісільов І.П.

Негрич М. М.,
Непоп В. І.,
Петровець О. Ф.,
Римаренко С. Г.,
Росляков В. В.,
Старовойт В. М.,
Шарій В. В.
В с ьо го п р и сут н і 22 деп ут а т и К и їв с ь к о ї м іс ь к о ї р а д и , члени п о ст ій н о ї комісії.
В ід с у т н ій депут ат : Ш ку р о М. Ю .

Запрошені:
Антоненко П. Д.,
Манойленко Н. В.,
Гончаров В. В.,
Новіков О. О.
Марченко В. П.

Поліщук О. Г.

Дворніков В. М.

Мішустіна О. П.

Мальований А. М.

Жилик Л. Д.

Чорній Б. П.

- депутати Київської міської ради;

державного
заступник
начальника
управління
управління
земельного
кадастру
Головного
Держгеокадастру у м. Києві;
директор
Департаменту
земельних
ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
перший заступник директора Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);
завідуючий сектором підготовки, висновків щодо
землекористування служби містобудівного кадастру
Департаменту
містобудування
та
архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
заступник директора - начальник управління екології
та природних ресурсів Департаменту міського
благоустрою та збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) - по питанню З
порядку денного;
начальник управління перспективного розвитку та
координації будівництва Департаменту будівництва та
житлового забезпечення виконавчого органу Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) - по справі-клопотанню К-26922;
заступник генерального директора комунального
підприємства виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
«Київське інвестиційне агентство» по кадастровій
справі А-22391, А-22424;

Дюжев С. А.
Шевченко О. В.
Агєєва В. В.,
Корецький С. П.
Олексієнко І. С.
Чернецька А. М.,
Олійник К. О.,
Грицаєнко О. П.
Віхтоденко Т. Г.
Вишня В. П.
Білоцький О. Ф.
Шипко В. Ф.
Черкасова О. А.
Вець Р. М.
Мартиненко А. І.
Маркелов О. А.
Юрченко Р. М.,
Ємельянова Н. К.
Телюк В. П.,
Матковський Є. В.,
Матковська М. О.
Копилова Л. А.
Саєвич С. П.
Кекух В. Ф.
Конєва О. О.
Калініченко К. С.
Геру Т. М.
Караульна Г. В.
Воловенко А. А.
Козієнко О. В.
Найдьонова Л. В.
Задорожна Н. В.
Рибченко А. А.
Горбенко Є. О.
Володін О. В.
Татаринова Т. І.
Погиба Л. О.
Шостак В. І.
Туганов О. Г.
Єрмоленко Д. В.
Губницин А. С.,
Добринін В. В.
Ярош О. П.
ГуйдаВ. В.

головний
спеціаліст
Інституту
архітектурного
менеджменту;
представник ГО «Київська міська спілка ветеранів
АТО»;
представник громадськості;
представник громадськості;
по питанню 1 порядку денного;

по питанню 8 порядку денного;
по кадастровій справі А-22010;
по кадастровій справі Д-6620;
по кадастровій справі А-22083;
по кадастровій справі А-15301;
по кадастровій справі А-20765;
по кадастровій справі А-22424;
по кадастровій справі А-20971;
по кадастровій справі А-8002;
по кадастровій справі А-12102;

по кадастровій справі А-19516;
по кадастровій справі А-22196;
по кадастровій справі А-22117;
по кадастровій справі П-9111, П-9136;
по кадастровій справі А-21654;
по кадастровій справі А-20632;
по кадастровій справі А-17488;
по кадастровій справі А-21844;
по кадастровій справі А-22517;
по кадастровій справі А-21654;
по кадастровій справі А-19139;
по кадастровій справі А-18147;
по кадастровій справі П-9403;
по кадастровій справі А-12805;
по кадастровій справі А-22391;
по кадастровій справі Д-7240;
по кадастровій справі П-9361, П-9374, по справіклопотанню К-22782, К-22371;
по справі-клопотанню К-26186;
по справі-клопотанню К-26214;
по справі-клопотанню К-25313, К-25562;
по справі-клопотанню К-25783;
по справі-клопотанню К-23949;
З

Галаган Ю. О.
Моллер В. Т.
Кухарець Н. О.
Утєва К. Ю.
Матвійчук О. К.
Духовичний Г. С.,
Зельдич М. В.,
Багряняк В. Р.

-

по справі-клопотанню К-25562;
по справі-клопотанню К-23856;
по справі-клопотанню К-26479;
по справі-клопотанню К-22371;
по питання 16.1 порядку денного;
по питанню 16.2 порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИИ
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування
06.09.2016
1. Розгляд проекту рішення «Про розірвання договору оренди земельної
ділянки від 25.11.2005 №75-6-00251 укладеного між Київською міською
радою та товариством з обмеженою відповідальністю «БК «Травертин» на
підставі рішення Київської міської ради від 19.07.2005 №831/3406» за
поданням депутата Київської міської ради Т. І. Меліхової (№08/231-3238/ПР
від 28.07.2016) - матеріали додаються.
2. Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 05.04.2012 №404/7741 «Про Порядок надання інвалідам дозволів на
встановлення збірно-розбірних гаражів у масивах багатоквартирної житлової
забудови м. Києва» за поданням депутатів Київської міської ради
Ю. Крикунова, М. Кочур, О. Гелевея (№08/231-2860/ПР від 06.07.2016) матеріали додаються.
З урахуванням витягу з протоколу № 17 від 13.07.2016 засідання постійної
комісії К иївської м іської р а ди з питань охорони зд о р о в’я та соціального захисту,
відповідно до якого проект ріш ення підтримано з правками, а саме: доповнити
проект ріш ення після слова «встановлення» словом «тимчасових» та слова
«м. Києва» замінит и словами «в м. Києві».

3. Розгляд проекту рішення «Про збільшення території лісового заказника
місцевого значення «Межигірсько-Пуща-Водицький» за поданням заступника
голови Київської міської державної адміністрації П. О. Пантелеєва (№08/2312966/ПР від 12.07.2016) - матеріали додаються.
З урахуванням витягу з протоколу №15 від 20.07.2016 засідання постійної
комісії К иївської м іської р ади з питань екологічної політики, відповідно до якого
проект ріш ення підтримано за ум ови погодж ення проекту М іністерством екології
та природних ресурсів України.

4. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці,
що розташована на бульв. Чоколівський у Солом’янському районі м. Києва»
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за поданням депутата Київської міської ради Р. В. Ярошенка (№08/2312565/ПР від 13.06.2016) - матеріали додаються.
П роект ріш ення погодж ено постійною комісією К иївської м іської ради з
питань екологічної політики.

5. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці,
що розташована на вул. Мілютенка, 7 у Деснянському районі м. Києва» за
поданням депутата Київської міської ради І. Л. Картавого (№08/231-3100/ПР
від 19.07.2016) - матеріали додаються.
Проект ріш ення погодж ено постійною комісією Київської м іської р ади з
питань бюдж ету та соціально-економічного розвитку.

6. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці,
що розташована на просп. Миколи Бажана, 10, 12 у Дарницькому районі
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради В. В. Гончарова
(№08/231-1379/ПР від 21.03.2016) - матеріали додаються.
Листом депутата В. В. Гончарова від 12.07.2016 вх. № 08/11977 надано копії
лист ів П А Т «КИЇВЕНЕРГО» та К П Ш Е У Дарницького району відповідно до
рекомендацій пост ійної комісії К иївської р ад и з питань екологічної політики.
Проект ріш ення погодж ено постійною комісією К иївської м іської ради з
питань екологічної політики.

7. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці,
що розташована на вул. Кудряшова, 2-4 у Солом’янському районі м. Києва»
за поданням депутата Київської міської ради М. М. Негрича (№08/2312563/ПР від 13.06.2016) - матеріали додаються.
П роект ріш ення погодж ено постійною комісією К иївської м іської ради з
питань екологічної політики.

8. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці,
що розташована на просп. Героїв Сталінграду, 2-Д в Оболонському районі
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради К. В. Богатова
(№08/231-2656/ПР від 17.06.2016) - матеріали додаються.
П роект ріш ення погодж ено постійною комісією К иївської м іської р ади з
питань екологічної політики та постійною комісією К иївської м іської ради з
питань бюдж ету та соціально-економічного розвитку.

9. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельним ділянкам
біля будинків №№6/8, 9 та 10 на вул. Тверський тупик в Печерському районі
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради Н. В. Манойленко
(№08/231-2704/ПР від 22.06.2016) - матеріали додаються.
П роект ріш ення погодж ено постійною комісією К иївської м іської р ад и з
питань екологічної політики.

10. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельним ділянкам,
що розташовані на вул. Златоустівській між будинками 28, 30, 32 у
Шевченківському районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської
ради О. Ю. Антонової (№08/231-2687/ПР від 22.06.2016) — матеріали
додаються.

Проект ріш ення погодж ено постійною комісією К иївської м іської р ад и з
питань екологічної політики.

11. Розгляд проекту рішення «Про оголошення території природно-заповідного
фонду місцевого значення та встановлення охоронних зон території в межах
Подільського узвозу, Смородинського узвозу та вулиці Нагірної в
Шевченківському районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської
радиД. Панаса (№08/231-2745ПР від 29.06.2016) - матеріали додаються.
Згідно з витягом від 27.07.2016 № 08/280-1782 з протоколу № 25/38 від
20.07.2016 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету
та соціально-економічного розвитку проект рішення підтримано за ум ови
врахування пропозицій, викладених у лист і Департ амент у земельних ресурсів
виконавчого органу Київської м іської р ади (Київської м іської держ авної
адміністрації) від 19.07.2016№ 0570291-13958.
П роект ріш ення погодж ено постійною комісією К иївської м іської р ади з
питань екологічної політики.

12. Повторний розгляд проекту рішення «Про викуп земельних ділянок, які
перебувають у власності фізичних осіб, для суспільних потреб» за поданням
депутата Київської міської ради Д. М. Панаса (№08/231-1879/ПР від
19.04.2016) - матеріали додаються.
Н а засіданні пост ійної комісії К иївської м іської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування 26.04,2016 прийнято ріш ення відкласти розгляд
проекту ріш ення та рекомендуват и с у б ’єкту подання разом з Департ амент ом
земельних ресурсів виконавчого органу К иївської м іської р ади (Київської м іської
держ авної адміністрації) доопрацювати проект рішення.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом Департ амент у земельних
ресурсів виконавчого органу Київської м іської ради (Київської м іської держ авної
адміністрації) від 06.06.2016 № 0570291-11026 щодо пропозицій до проекту
рішення.

13. Розгляд кадастрових справ - матеріали додаються
13.1. Розгляд кадастрових справ (надання дозволів
експертно-грошових оцінок земельних ділянок)
Є-1336
Є-1337
Є-1339
Є-1341

на

проведення

13.2. Розгляд кадастрових справ (надання/передача - юридичні особи)
Д-7029
А-4372
Д-7239
А-22207
Д-7168
Д-1897
А-4401
Д-7174
А-19516
Д-7240
А-22010
А-22625
13.3. Повторний розгляд кадастрових справ (надання / передача юридичні особи)
Д-6620
13.4. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди земельних
ділянок та внесення змін до них)
А-21688
А-21362
А-21223
А-22624
А-22236
А-21503

А-22353

А-22117

А-21925

А-22083

13.5. Повторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди
земельних ділянок та внесення змін до них)
А-20857
А-20632
А-15301
А-22500
А-19933
13.6. Розгляд кадастрових справ (приватизація)
П-9374
П-9361
П-9183
П-9182
П-9132
П-9136
П-9395
П-9496
П-9403
П-9492
П-9454

П-9181
П-9467

П-9111
П-9392

13.7. Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація)
П-9365
П-9354
П-1016
П-9357
П-9336
П-9252
П-9298

П-9356

13.8. Розгляд кадастрових справ (громадяни)
А-11575
А-12805
А-2223
А-22529
А-21934
А-22091
А-22428
А-18147

А-19719

А-5874

13.9. Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни)
А-6354
А-17488
А-19139
А-13539
А-17601
А-12102
А-21654

А-22196

13.10.Розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішення Київської
міської ради)
А-22166
13.11.Розгляд кадастрових справ (погодження технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки)
А-21504 (А-21036)

14. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються
14.1. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни)
К-22703
К-26347
К-23845
К-23694
К-23825
К-25325
К-23283
К-25866
К-19401
К-20498
К-22795
К-25915
К-26526
К-26653
К-26769
14.2. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок - громадяни)
К-26155
К-26212
К-22371
К-24456
К-22782
К-23432
К-23370
К-23369
К-26186
К-23856

14.3. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - державні,
комунальні підприємства)
К-26602
К-26632
К-26967
К-26549
К-26777
К-25288
К-26466
К-27156
К-26567
К-25842
14.4. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок - державні, комунальні підприємства)
К-26922
К-26408
К-26479
К-20622
14.5. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - юридичні особи)
К-25513
К-26214
К-25313
К-25423
К-25545
К-26075
К-26325
К-26291
К-26182
К-26327
К-25574
К-26367
14.6. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок - юридичні особи)
К-23949
К-25840
К-25562
К-26263
К-25350
14.7. Розгляд справ-клопотань (відмова у наданні дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок)
К-23654
К-24443
К-26129
К-26131
К-26135
К-26515
К-26735
К-26666

15. Розгляд правових висновків управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради - матеріали додаютьсяЛовло^шт
розгляд проекту 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» з правовим
висновком управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 21.07.2016 №08/230-1436 до проекту рішення
Київської міської ради «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,
кадастрова справа А-22168, доручення КМР від 06.04.2016 №08/2311665/ПР) - матеріали додаються.
Д о пост ійної комісії К иївської м іської р ади з питань містобудування,
архітектури та землекористування надійшов лист ТОВ «К ТЦ «Омега» від
26.07.2016 вх. № 08/12765 щодо погодж ення із зауваженнями, викладеними у
правовому висновку.

15.2. Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу громадянину

Воловенку Андрію Андрійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Залежному, 21-л у
Голосіївському районі м. Києва» з правовим висновком управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
23.03.2016 №08/230-568 (ПР-8132 від 09.12.2015, кадастрова справа
А-21844, доручення КМР від 10.12.2015 №08/231-98/ПР) - матеріали
додаються.
Н а засіданні пост ійної комісії К иївської м іської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.04.2016 під час
розгляду правового висновку були підтримані зауваження, викладені в ньому,
та проект ріш ення повернуто на доопрацювання до Департ амент у
земельних ресурсів виконавчого органу К иївської м іської р а д и (Київської
м іської держ авної адміністрації).
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом заявника від
14.07.2016 вх. № 08/В-8401 щодо надання пояснень до правового висновку та
прохання його повторно розглянути. А також листом депутата К иївської
м іської р ади М еліхової І І. від 29.07.2016 вх. № 08/В-9216 щодо повторного
розгляду проекту рішення.

15.3. Повторний розгляд проекту рішення «Про визначення переліку

земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або права
оренди на них) на земельних торгах» з правовим висновком
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради
від 15.06.2016 №08/230-1153 (ПР-8723 від 08.02.2016, кадастрова
справа А-20765, доручення КМР від 10.02.2016 №08/231-826/ПР) матеріали додаються.
Н а засіданні пост ійної комісії К иївської м іської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.07.2016 прийнято
ріш ення перенести розгляд правового висновку на наступне засідання
пост ійної комісії.

15.4. Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці

Доброгорській Наталії Олександрівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Повітрофлотській, 33-б у
Солом’янському районі м. Києва» з правовим висновком управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
23.02.2016 №08/230-384 (ПР-8311 від 28.12.2015, кадастрова справа
А-10356, доручення КМР від 28.12.2015 №08/231-340/ПР) - матеріали
додаються.
Н а засіданні пост ійної комісії К иївської м іської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 01.03.2016 було
прийнято ріш ення підтримати зауваж ення, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності К иївської м іської ради
23.02.2016 № 08/230-384, та повернути проект ріш ення з матеріалами
кадаст рової справи до Департ амент у земельних ресурсів виконавчого

органу Київської м іської р ади (Київської м іської держ авної адміністрації) на
доопрацювання.

Виносився на повторний розгляд на засіданні комісії 24.05.2016
згідно з лист ом Департ амент у земельних ресурсів виконавчого органу
К иївської м іської р ади (Київської м іської держ авної адміністрації) від
21.04.2016 № 0570291-7745 щодо надання пояснень до проекту ріш ення та
повторного розгляду справи. Під час розгляду прийнято ріш ення направити
проект ріш ення на розгляд постійної комісії Київської міської ради з

питань екологічної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом № 29/288/03-13 з
протоколу № 13 від 15.06.2016 засідання постійної комісії К иївської м іської
р а д и з питань екологічної політики, відповідно до якого проект ріш ення
підтримано.

15.5. Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового
фонду
спеціального
призначення
«Спецжитлофонд»
на
вул. Деміївській, 9 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва,
обслуговування та експлуатації житлового будинку» з правовим
висновком управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 07.07.2016 №08/230-1296 (ПР-9678 від 14.04.2016,
справа-клопотання К-25843, доручення КМР від 18.04.2016 №08/2311868/ПР) - матеріали додаються.
Н а засіданні постійної комісії Київської м іської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.07.2016 під час
голосування ріш ення не було прийнято.

15.6. Повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення

Київської міської ради від 02.03.2006 № 114/3205 «Про передачу
земельної ділянки комунальному підприємству виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
«Київське інвестиційне агентство» для будівництва житлового будинку
з об’єктами соціально-культурного призначення та підземним
паркінгом на вул. Жолудева, 1-а у Святошинському районі м. Києва» з
правовим висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 19.07.2016 №08/230-1399 (ПР-10084 від
24.05.2016, кадастрова справа А-22424, доручення КМР від 25.05.2016
№08/231-2359/ПР) - матеріали додаються.
15.7. Повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення

Київської міської ради від 02.03.2006 № 120/3211 «Про передачу
земельної ділянки комунальному підприємству виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
«Київське інвестиційне агентство» для будівництва житлового будинку
з об’єктами соціально-культурного призначення та підземним
паркінгом на вул. Милославській (навпроти буд. №№ 35-39) у
Деснянському районі м. Києва» з правовим висновком управління

правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
19.07.2016 №08/230-1400 (ПР-9952 від 16.05.2016, кадастрова справа
А-22391, доручення КМР від 19.05.2016 №08/231-2248/ПР) матеріали додаються.
15.8. Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу земельної

ділянки ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВОБУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «НАГІРНА 18/16» для завершення
будівництва житлового будинку на вул. Нагірній, 18/16 у
Шевченківському районі м. Києва» з правовим висновком управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
19.07.2016 №08/230-1404 (ПР-10467 від 02.07.2016, кадастрова справа
А-22517, доручення КМР від 04.07.2016 №08/231-2820/ПР) матеріали додаються.
15.9. Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
житлово-будівельному
кооперативу
«Арсеналец-7»
на
вул. Березняківській, 36 у Дніпровському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування житлового будинку та прибудинкової
території» з правовим висновком управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 20.07.2016 №08/230-1405
(ПР-9881 від 27.04.2016, справа-клопотання К-26531, доручення КМР
від 18.05.2016№08/231-2211/ПР) - матеріали додаються.
15.10. 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» з правовим
висновком управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 20.07.2016 №08/230-1407 (ПР-9274 від 22.03.2016,
справа-клопотання К-25783, доручення КМР від 22.03.2016 №08/2311494/ПР) - матеріали додаються.
З урахуванням лист а приватного акціонерного товариства фірма
«Фундамент» від 26.08.2016 вх. № 08/14523 щодо надання пояснень на
зауваж ення управління правового забезпечення діяльності К иївської м іської
ради, викладені у правовому висновку від 20.07.2016 № 08/230-1407.

15.11. Повторний розгляд проекту рішення «Про розірвання договору
оренди земельної ділянки від 08.04.2003 №79-6-00104» з правовим
висновком управління правового забезпечення діяльності Київської

міської ради від 20.07.2016 №08/230-1421 (ПР-10247 від 03.06.2016,
кадастрова справа А-22304, доручення КМР від 07.06.2016 №08/2312513/ПР) - матеріали додаються.

15.12. Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
житлово-будівельному
кооперативу
«КВАЗАР-6»
на
вул. Лук’янівській, 11 у Шевченківському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування житлового будинку» з правовим
висновком управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 25.07.2016 №08/230-1459 (ПР-9746 від 18.04.2016,
справа-клопотання К-24701, доручення КМР від 10.05.2016 №08/2312072/ПР) - матеріали додаються.
15.13. Повторний розгляд проекту рішення «Про відмову у наданні дозволу

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину Мертвяченку Миколі Олександровичу на вул.
Леніна, 2-е у Солом’янському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд» з
правовим висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 25.07.2016 №08/230-1460 (ПР-9614 від
11.04.2016, справа-клопотання К-22701, доручення КМР від 14.04.2016
№08/231-1825/ПР) - матеріали додаються.
З урахуванням клопотання депутата К иївської м іської ради
О. П. Костюшко від 20.07.2016 вх. № 08/12488 щодо надання згоди на
відведення земельної ділянки громадянину Луш пієнку І. Ф. як учаснику
ант итерорист ичної операції на сході України.

15.14. Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення публічному

акціонерному товариству «Український центр обслуговування
пасажирів на залізничному транспорті України» договору оренди
земельної ділянки для будівництва підпірної стінки з влаштуванням
підземного паркінгу та офісно-готельних приміщень з подальшим їх
експлуатацією та обслуговуванням на бульв. Тараса Шевченка, 38/40-а
(вул. Михайла Коцюбинського, 8-а) у Шевченківському районі
м. Києва» з правовим висновком управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 26.07.2016 №08/230-1490
(ПР-8925 від 16.02.2016, кадастрова справа А-20971, доручення КМР
від 19.02.2016№08/231-1008/ПР) - матеріали додаються.
З урахуванням лист а ПАТ «Український центр обслуговування
пасаж ирів на залізничному транспорті України» від 23.08.2016
вх. № 08/14317 щодо надання заперечень на зауваж ення управління правового
забезпечення діяльності Київської м іської ради, викладені у правовому
висновку від 26.07.2016 № 08/230-1490.

15.15. Повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення

Київської міської ради від 22.08.2007 № 166/2000 «Про затвердження
переліку земельних ділянок, призначених для продажу на земельних
торгах (аукціонах з продажу земельних ділянок або права їх оренди)
під забудову» з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 27.07.2016 №08/230-

1494 (ПР-9743 від 18.04.2016, кадастрова справа Є-1323, доручення
КМР від 11.05.2016№08/231-2097/ПР) - матеріали додаються.
15.16. Повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення

Київської міської ради від 26.02.2010 № 32/3470 «Про надання дозволу
на опрацювання земельних ділянок щодо можливості продажу
земельних ділянок або права їх оренди на земельних торгах» з
правовим висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 27.07.2016 №08/230-1495 (ПР-10288 від
09.06.2016, кадастрова справа Є-1330, доручення КМР від 14.06.2016
№08/231-2596/ПР) - матеріали додаються,
«Про
передачу
обслуговуючому кооперативу «Садово-дачний кооператив «Орхідея-3»
земельних ділянок для ведення колективного садівництва у
мкр. Осокорки Дарницького району м. Києва» з правовим висновком
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради
від 09.08.2016 №08/230-1612 (ПР-6236 від 05.12.2014, кадастрова
справа А-8002, доручення КМР від 24.12.2014 №08/231-1635/ПР) —
матеріали додаються.

15.17. Повторний

розгляд

проекту

рішення

16. Різне (розгляд листів, депутатських звернень) - матеріали додаються.
16.1. Розгляд депутатського звернення Д. Банаса від 13.07.2016

вх. №08/11992 щодо розгляду звернення членів кооперативної
автостоянки «Глибочицька» від 06.07.2016 стосовно надання допомоги
щодо захисту від рейдерського захоплення та знищення власності
членів автостоянки представниками ТОВ «Геокон» - матеріали
додаються,
О. Балицької від 27.07.2016
вх. №08/12888 щодо врегулювання питання, пов’язаного з можливою
забудовою земельної ділянки за адресою: вул. Гоголівська, 32-в у
Шевченківському районі м. Києва - матеріали додаються,

16.2. Розгляд депутатського звернення

16.3. Розгляд листа Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
18.07.2016 вх. №08/10826/1 щодо розгляду листа Державної податкової
інспекції в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві
від 13.06.2016 №2181/9/26-54-17-18 стосовно дострокового розірвання
договору оренди земельної ділянки від 29.10.2016 №78-6-00192,
украденого між Київською міською радою та ТОВ «Київський
миловарний завод» - матеріали додаються,
16.4. Повторний 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.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.07.2016 прийнято рішення
перенести розгляд на наступне засідання постійної комісії та доручити
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) надати усі наявні матеріали стосовно
викладених у зверненні питань, а також пояснення щодо невиконання судових
рішень.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 02.08.2016 №057021-14995 щодо надання копій
відповідей наданих ГО «Народна Варта».

ПИТАННЯ, ВНЕСЕНІ НА РОЗГЛЯД ДОДАТКОВО
17. Пропозиція члена постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Банаса Д. М.
щодо розгляду проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній
ділянці на вул. Микільсько-Слобідській, навпроти просп. Броварського, 15
у Дніпровському районі м. Києва» за поданням депутата Київської
міської ради О. Ф. Петровця (№08/231-1966/ПР від 26.04.2016) матеріали додаються.
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією
Київської міської ради з питань екологічної політики.
18. Пропозиція депутата Київської міської В. В. Гончарова щодо
повторного розгляду проекту рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 26.04.2007 №494/1155 «Про затвердження
переліку земельних ділянок, призначених для продажу на земельних
торгах (аукціонах) під забудову» з правовим висновком управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 25.07.2016
№08/230-1464 за поданням депутата Київської міської ради
В. В. Гончарова (№08/231-2550/ПР від 08.06.2016) — матеріали
додаються.
Проект рішення паралельно розглянуто та підтримано постійною
комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного
розвитку.
19. Ознайомлення депутатів - членів постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування з листом
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
01.09.2016 вх. №08/14838 щодо погодження нової редакції Положення про

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).
20. Пропозиція депутата Київської міської О, О. Новікова щодо розгляду
проекту рішення «Про включення до складу об’єктів водного фонду озера
Качине, що розташоване на перетині вулиці Здолбунівській та проспекту
Григоренка у Дарницькому районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської ради О. О. Новікова (№08/231-3565/ПР від 26.08.2016) матеріали додаються.
Проект ріш ення паралельно опрацьовується постійними комісіями
К иївської м іської р а д и з питань екологічної політики та з питань бюдж ету та
соціально-економічного розвитку.

Пропозиція не набрала голосів для включення до порядку денного.

1. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про розірвання договору оренди

земельної ділянки від 25 Л 1.2005 №75-6-00251 укладеного між
Київською міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю «БК «Травертин» на підставі рішення
Київської міської ради від 19.07.2005 №831/3406» за поданням
депутата Київської міської ради Т. І. Меліхової (№08/2313238/ПР від 28.07.2016) - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
28.07.2016 №08/231-3238/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 48-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Меліхова Т.
Антоненко П. Д., Чернецька А. М., Дюжев С. А.

І.,

Михайленко

В.

О.,

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 25.11.2005 №75-6-00251 укладеного між Київською
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «БК
«Травертин» на підставі рішення Київської міської ради від 19.07.2005
№831/3406» з рекомендаціями, озвученими депутатом Київської міської
ради Антоненком П. Д., а саме:
- Доповнити проект рішення пунктом 3 наступного змісту:
З. Комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень
Святошинського району м. Києва в установленому порядку:
3.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо оформлення права
постійного землекористування земельною ділянкою, визначеною пунктом 1
цього рішення.
3.2. У місячний термін з дня набуття чинності рішення про надання означеної
земельної ділянки у користування, вжити заходів щодо державної реєстрації
права користування на земельну ділянку, що визначена пунктом 1 цього
рішення.
- Вважати пункт 3 проекту рішення пунктом 4.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Петровець О. Ф., Балицька О. С. участі в голосуванні не брали.
2. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення

Київської міської ради від 05.04.2012 №404/7741 «Про
Порядок надання інвалідам дозволів на встановлення збірнорозбірних гаражів у масивах багатоквартирної житлової
забудови м. Києва» за поданням депутатів Київської міської
ради Ю. Крикунова, М. Конур, О. Гелевея (№08/231-2860/ПР
від 06.07.2016) - матеріали додаються.
З урахуванням витягу з протоколу №17 від 13.07.2016
засідання постійної комісії К иївської м іської ради з питань
охорони зд о р о в’я та соціального захисту, відповідно до якого
проект ріш ення підтримано з правками, а саме: доповнити
проект ріш ення після слова «встановлення» словом «тимчасових»

та слова «м. Києва» замінити словами «в м. Києві».
(доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від
06.07.2016 №08/231-2860/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього, витяг з протоколу №17 від 13.07.2016
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я
та соціального захисту - н а 1 7-ти арк.)
—

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 05.04.2012 №404/7741 «Про Порядок надання
інвалідам дозволів на встановлення збірно-розбірних гаражів у масивах
багатоквартирної житлової забудови м. Києва» з врахуванням рекомендацій
постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоровая та
соціального захисту, викладених у протоколі №17 засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального
захисту від 13.07,2016.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Петровець О. Ф.у Балицька О. С., Непоп В. І., Меліхова Т. І.,
Кісільов І. П.у Зубко Ю. Г., Росляков В. В. участі в голосуванні не
брали.
3. СЛУХАЛИ:

«Про збільшення території
лісового заказника місцевого значення «Межигірсько-ПущаВодицький» за поданням заступника голови Київської міської
державної адміністрації П. О. Пантелеєва (№08/231-2966/ПР
від 12.07.2016) - матеріали додаються.
З урахуванням витягу з протоколу №15 від 20.07.2016

Розгляд

проекту

рішення

засідання постійної комісії К иївської м іської ради з питань
екологічної політики, відповідно до якого проект ріш ення
підтргшано за ум ови погодж ення проекту М іністерством екології
та природних ресурсів України.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
12.07.2016 №08/231-2966/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього, витяг з протоколу №15 від 20.07.2016
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної
політики - на 23-ох арк,)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Мальований А. М., Балицька О. С., Поліщук О. Г.,
Дюжев С. А.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про збільшення території лісового
заказника
місцевого
значення
«Межигірсько-Пуща-Водицький»
з
зауваженнями, викладеними у протоколі №15 засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань екологічної політики від 20.07.2016, а саме:
за умови погодження проекту Міністерством екології та природних
ресурсів України.

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

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О, В.,
Петровець О, Ф., Непоп В. /., Кісільов І, П., Старовойт В, М.9
Росляков В. В., Б анасД . М, участі в голосуванні не брали.
4. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу

земельній ділянці, що розташована на бульв. Чоколівський у
Солом’янському районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської ради Р. В. Ярошенка (№08/231-2565/ПР від
13.06.2016) - матеріали додаються.
Проект ріш ення підтриманий постійною комісією К иївської
м іської ради з питань екологічної політики.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
13.06.2016 №08/231-2565/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 14-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: 1, Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на бульв. Чоколівський у Солом’янському
районі м. Києва».
2, За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Назаренка В, Е, звернутися до комунального підприємства по утриманню
зелених насаджень Солом’янського району м, Києва стосовно вжиття
заходів на підтримання в належному стані річки Либідь, яка протікає по
земельній ділянці,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В, В., Харченко О, В.,
Петровець О, Ф., Непоп В, І,, Кісільов І, П., Старовойт В, М.,
Шарій В, В, участі в голосуванні не брали,
5. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу

земельній ділянці, що розташована на вул. Мілютенка, 7 у
Деснянському районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської ради І. Л. Картавого (№08/231-3100/ПР від
19.07.2016) - матеріали додаються.
Проект ріш ення підтриманий постійною комісією К иївської
м іської р а д и з питань бюдж ету та соціально-економічного
розвитку.
(доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від
19.07.2016 №08/231-3100/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 10-ти арк.)
-

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дюжев С. А.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вул. Мілютенка, 7 у Деснянському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В, В., Харченко О, В.,
Петровець О, Ф., Непоп В. І., Кісільов І, П,, Старовойт В. М.,
Шарій В, В, участі в голосуванні не брали,
6. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на просп. Миколи Бажана,
10, 12 у Дарницькому районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської ради В. В. Гончарова (№08/231-1379/ПР від
21.03.2016) - матеріали додаються,
Листом депутата В. В.Гончарова від 12.07.2016
вх. № 08/11977 надано копії листів П А Т «КИЇВЕНЕРГО» та К П
Ш Е У Дарницького району відповідно до рекомендацій постійної
комісії К иївської ради з питань екологічної політики.
Проект ріш ення підтриманий постійною комісією К иївської
м іської ради з питань екологічної політики.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від

21.03.2016 №08/231-1379/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього, лист депутата В. В. Гончарова від
12.07.2016 вх. №08/11977- на 18-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на просп. Миколи Бажана, 10, 12 у
Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В Х а р ч е н к о О, В.,
Петровець О, Ф.у Непоп В, /., Кісільов І, П,, Старовойт В, М ,
Шарій В, В, участі в голосуванні не брали,
7. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вул. Кудряшова, 2-4 у
Солом’янському районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської ради М. М. Негрича (№08/231-2563/ПР від
13.06.2016) - матеріали додаються.
Проект ріш ення підтриманий постійною комісією К иївської
м іської ради з питань екологічної політики.
(доручення заступника міського голови

—

секретаря Київської міської ради від

13.06.2016 №08/231-2563/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 10-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вул. Кудряшова, 2-4 у Солом’янському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В Х а р ч е н к о О. В.,
Петровець О. Ф., Непоп В. І., Кісільов І. П., Старовойт В. М ,
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
8. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу

земельній ділянці, що розташована на просп. Героїв
Сталінграду, 2-Д в Оболонському районі м. Києва» за
поданням депутата Київської міської ради К. В. Богатова
(№08/231-2656/ПР від 17.06.2016) - матеріали додаються.
Проект ріш ення підтриманий постійною комісією К иївської
м іської р а ди з питань екологічної політики та постійною комісією
К иївської м іської ради з питань бюдж ету та соціальноекономічного розвитку.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
17.06.2016 № 08/231-2656/ПР; проект рішення з пояснювальною запискою та
додатками до нього, витяг з протоколу №21/34 від 29.06.2016 засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку - на 13-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Михайленко В. О., Балицька О. С., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на просп. Героїв Сталінграду, 2-Д в
Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Петровець О. Ф.у Непоп В. І., Кісільов І. П., Старовойт В. М.>
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
9. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу

земельним ділянкам біля будинків №№6/8, 9 та 10 на
вул. Тверський тупик в Печерському районі м. Києва» за
поданням депутата Київської міської ради Н. В. Манойленко
(№08/231-2704/ПР від 22.06.2016) - матеріали додаються.
Проект ріш ення підтриманий постійною комісією К иївської
м іської р ади з питань екологічної політики.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
22.06.2016 №08/231-2704/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього -н а 17-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельним ділянкам біля будинків №№6/8, 9 та 10 на вул. Тверський тупик в
Печерському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турсць В. В., Харченко О. В
Петровець О. Ф., Непоп В. /., Старовойт В. М , Шарій В. В.
участі в голосуванні не брали.
10. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельним ділянкам, що розташовані на вул. Златоустівській
між будинками 28, 30, 32 у Шевченківському районі м. Києва»
за
поданням
депутата
Київської
міської
ради
О. Ю. Антонової (№08/231-2687/ПР від 22.06.2016) матеріали додаються.
Проект ріш ення підтриманий постійною комісією К иївської
м іської ради з питань екологічної політики.
(доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від
22.06.2016 N908/221-2687/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього, витяг з протоколу №22/35 від 06.07.2016
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку - на 24-ох арк.)
—

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Меліхова Т. І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельним ділянкам, що розташовані на вул. Златоустівській між будинками 28,
30, 32 у Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Петровець О. Ф., Непоп В. /., Старовойт В. М., Шарій В. В.
участі в голосуванні не брали.
11. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення «Про оголошення території
природно-заповідного
фонду місцевого значення та
встановлення охоронних зон території в межах Подільського
узвозу, Смородинського узвозу та вулиці Нагірної в
Шевченківському районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської ради Д. Панаса (№08/231-2745ПР від
29.06.2016) - матеріали додаються.
Згідно з витягом від 27.07.2016 № 08/280-1782 з протоколу
№ 25/38 від 20.07.2016 засідання постійної комісії Київської

міської ради з питань бюджету та соціально-економічного
розвитку проект рішення підтримано за ум ови врахування
пропозицій, викладених у лист і Департ амент у земельних ресурсів
виконавчого органу К иївської м іської р ади (Київської м іської
держ авної адміністрації) від 19.07.2016 № 0570291-13958.

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань екологічної політики.
(доручення заступника міського голови —секретаря Київської міської ради від

29.06.2016 №08/231-2745/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього, витяг з протоколу №25/38 від 20.07.2016
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку —на 20-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Банас Д. М., Дюжев С. А.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про оголошення території
природно-заповідного фонду місцевого значення та встановлення охоронних
зон території в межах Подільського узвозу, Смородинського узвозу та вулиці
Нагірної в Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Петровець О. Ф., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
12. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення «Про викуп земельних
ділянок, які перебувають у власності фізичних осіб, для
суспільних потреб» за поданням депутата Київської міської
ради Д. М. Банаса (№08/231-1879/ПР від 19.04.2016) матеріали додаються.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
26.04.2016 прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення
та рекомендувати суб’єкту подання разом з Департаментом
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київськоїміської державної адміністрації) доопрацювати проект
рішення.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
06.06.2016 № 0570291-11026 щодо пропозицій до проекту рішення.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від

19.04.2016 №08/231-1879/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього, лист Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 06.06.2016№0570291-11026 -наї7-т и арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Банас Д. М., Кісільов І. П., Поліщук О. Г.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції\ а саме:
- підтримати проект рішення;
- відкласти розгляд проекту рішення та направити його на розгляд
постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку.

Голосували: за підтримку проекту рішення «Про викуп земельних ділянок, які
перебувають у власності фізичних осіб, для суспільних потреб».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 8
(Міщенко О. Г., Непоп В. І., Назаренко В. Е., Зубко Ю. Г., Картавий І. Л.,
Негрич М. М., Кримчак С. О., Баленко І. М.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Петровець О. Ф., Балицька О. С. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки проекту рішення,
головою постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенком О. Г. було винесено на
голосування другу пропозицію: щодо відкладення розгляду проекту рішення
та направлення його на розгляд постійної комісії Київської міської ради з
питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про викуп земельних
ділянок, які перебувають у власності фізичних осіб, для суспільних потреб».
2. Направити зазначений проект рішення на розгляд постійної комісії
Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного
розвитку.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
бюджету та соціально-економічного розвитку.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Петровець О. Ф., Балицька О. С. участі в голосуванні не брали.
13. Розгляд кадастрових справ - матеріали додаються
13.1. Розгляд кадастрових справ (надання дозволів
експертно-грошових оцінок земельних ділянок):

на

проведення

13.1.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1336
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу»
(доручення КМР від 09.08.2016 №08/231-3385/ПР)
(ПР-10978 від 08.08.2016)

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,5133 га для експлуатації та
обслуговування існуючих будівель науково-дослідного комплексу на
вул. Червоноармійській, 67, що підлягає продажу товариству з обмеженою

відповідальністю
«УКРОРГСИНТЕЗ».

«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ

ПІДПРИЄМСТВО

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Петровець О. Ф., Балицька О. С., Картавий І. Л., Кісільов І. И
участі в голосуванні не брали.
13.1.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1337
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу»
(доручення КМР від 09.08.2016 №08/231-3384/ПР)
(ПР-10979 від 08.08.2016)

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,1343 га для експлуатації та
обслуговування існуючих будівель науково-дослідного комплексу на
вул. Червоноармійській, 67, що підлягає продажу товариству з обмеженою
відповідальністю
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«УКРОРГСИНТЕЗ».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дворніков В. М.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В
Петровець О. Ф., Балицька О. С., Картавий І. Л. участі в
голосуванні не брали.
13.1.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1339
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу»
(доручення КМР від 11.08.2016 №08/231-3416/ПР)
(ПР-10968 від 04.08.2016)

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної

грошової оцінки земельної ділянки площею 0,1356 га для експлуатації та
обслуговування адміністративного будинку на вул. Лєскова, 9, що підлягає
продажу приватному акціонерному товариству «ПРЕСТИЖ ГРУП».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В
Петровець О. Ф., Балицька О. С К а р т а в и й І. Л. участі в
голосуванні не брали.
13.1.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1341
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу»
(доручення КМР від 25.08.2016 №08/231-3537/ПР)
(ПР-11126 від 22.08.2016)

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної

грошової оцінки земельної ділянки площею 0,1740 га для експлуатації та
обслуговування будівлі молодіжного центру дозвілля «Зірка» на вул. Максима
Кривоноса, 27 літ. «А» у Солом’янському районі м. Києва, що підлягає
продажу громадянину Ткаченку Ігорю Олексійовичу.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Назаренко В. Е., Меліхова Т. І., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Петровець О. Ф Б а л и ц ь к а О. С К а р т а в и й /. Л. участі в
голосуванні не брали.
13.2. Розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні особи):

13.2.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7029
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «ОБРІЙ ЛТД» земельної ділянки для

реконструкції, експлуатації та обслуговування офісної
будівлі на вул. Васильківській, 23-а у Голосіївському
районі м. Києва»
(доручення КМР від 09.03.2016 №08/231-1278/ПР)
(ПР-9192 від 03.03.2016)
До Київської міської ради надійшов лист ТОВ «Обрій ЛТД» від
01.08.2016 вх. №08/13153 щодо надання інформації про розгляд
справи.

Земельна ділянка площею 0,0156 га - в оренду на 5 років у зв’язку з переходом
права власності на майно (дублікат договору, що має силу оригіналу договору
купівлі-продажу майна цілісного комплексу від 23.01.2009 №70, витяг з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 03.08.2013 №7517750).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Повернути проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «ОБРІЙ ЛТД» земельної ділянки для
реконструкції, експлуатації та обслуговування офісної будівлі на
вул. Васильківській, 23-а у Голосіївському районі м. Києва» з матеріалами
кадастрової справи Д-7029 суб’єкту подання 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 Турець В. В., Харченко О. В
Петровець О. Ф., Балицька О. С. участі в голосуванні не брали.
13.2.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-4372
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «КОЛОС» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування торговельного павільйону
на вул. Івана Федорова, 29 у Голосіївському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 05.07.2016 №08/231-2853/ПР)
(ПР-10454 від 29.06.2016)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва
та регуляторної політики.

Земельна ділянка площею 0,0151 га - в оренду на 2 роки у зв’язку з набуттям
права власності на об’єкт нерухомого майна (свідоцтво про право власності на
нерухоме майно від 22.10.2015 №46099392, витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від
22.10.2015 №46099493).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «КОЛОС» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування торговельного павільйону на вул. Івана Федорова, 29 у
Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Петровець О. Ф., Балицька О. С. участі в голосуванні не брали.
13.2.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7239
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «СТОЛИЦЯ» земельних ділянок для
будівництва, експлуатації та обслуговування житловорекреаційного комплексу з об’єктами інженернотранспортної інфраструктури між просп. Миколи Бажана
та вул. Зарічною у Дарницькому районі м. Києва»
(доручення КМР від 18.05.2016 №08/231-2226/ПР)
(ПР-9963 від 17.05.2016)

Земельні ділянки площами 0,1604 га, 1,0007 га, 0,3462 га та 0,2800 га - в
оренду на 9 років.
Проектом рішення передбачено: змінити цільове призначення земельних
ділянок з кадастровими номерами 8000000000:90:150:0045 площею 0,1000 га,
8000000000:90:150:0048 площею 0,1000 га на вул. Осокорській, 8-6 та
вул. Осокорській, 15 та дозволити використовувати їх для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлово-рекреаційного комплексу з об’єктами
інженерно-транспортної інфраструктури.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Кісільов І. П.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «СТОЛИЦЯ» земельних ділянок для
будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-рекреаційного
комплексу з об’єктами інженерно-транспортної інфраструктури між
просп. Миколи Бажана та вул. Зарічною у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В.у Харченко О. В.,
Петровець О. Ф.у Балицька О. С.у Банас Д. М.у Зубко Ю. Г.
участі в голосуванні не брали.
13.2.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22207
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
Асланяну Руслану Темуровичу для експлуатації та
обслуговування кафе на вул. Алма-Атинській, 56а у
27

Дніпровському районі м. Києва»
(доручення КМР від 28.04.2016 №08/231-1490/ПР)
(ПР-9336 від 24.03.2016)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва
та регуляторної політики.

Земельна ділянка площею 0,0533 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
Асланяну Руслану Темуровичу для експлуатації та обслуговування кафе на
вул. Алма-Атинській, 56а у Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Петровець О. Ф.у Балицька О. С., Банас Д. М., Зубко Ю. Г.
участі в голосуванні не брали.
13.2.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7168
Проект рішення
«Про
передачу ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«КИЇВСЬКИЙ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД
«ЗВАРКА»,
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЦЕНТРОСЕРВІС»
та
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТРАДИЦИІ ПЛЮС» земельної ділянки для реконструкції
комплексу будівель та споруд з добудовою та
розширенням для розміщення торговельних закладів з
влаштуванням автопаркінгу на просп. Московському, 23 в
Оболонському районі м. Києва»
(доручення КМР від 10.12.2015 №08/231-101/ПР)
(ПР-8139 від 09.12.2015)

Земельна ділянка площею 3,6700 га - у спільну оренду на 25 років, а саме :
- ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКИЙ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «ЗВАРКА» - 6/100;
- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТРОСЕРВІС» 27/100;
- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАДИЦІЙ
ПЛЮС» - 67/100.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Назаренко В. Е. , Кісільов І. П.,
Агєєва В. В.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції, а саме:
- підтримати проект рішення;

- підтримати проект рішення за умови надання земельної ділянки в оренду
на 10 років та направити його на розгляд постійної комісії Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «ЗВАРКА», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЦЕНТРОСЕРВІС»
та
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАДИЦИЇ ПЛЮС» земельної
ділянки для реконструкції комплексу будівель та споруд з добудовою та
розширенням для розміщення торговельних закладів з влаштуванням
автопаркінгу на просп. Московському, 23 в Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти» - немає, «утрималось» - 6 (Баленко І. М.,
Назаренко В. Е., Старовойт В. М., Картавий І. Л., Бродський В. Я.,
Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Петровець О. Ф.у Балицька О. С , Зубко Ю. Г.9 Кримчак С. О.,
Непоп В. І. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки проекту рішення,
головою постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенком О. Г. було винесено на
голосування другу пропозицію: щодо підтримки проекту рішення за умови
надання земельної ділянки в оренду на 10 років та направлення його на
розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.
2. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «ЗВАРКА», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЦЕНТРОСЕРВІС»
та
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАДИЦИЇ ПЛЮС» земельної
ділянки для реконструкції комплексу будівель та споруд з добудовою та
розширенням для розміщення торговельних закладів з влаштуванням
автопаркінгу на просп. Московському, 23 в Оболонському районі м. Києва» за
умови надання земельної ділянки в оренду на 10 років та направлення його
на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4, «проти» - немає, «утрималось» - 11
(Міщенко О. Г., Марченко Р. В., Кісільов І. П., Баленко І. М., Банас Д. М.,
Бродський В. Я., Михайленко В. О., Негрич М. М., Росляков В. В.,
Старовойт В. М., Шарій В. В.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Петровець О. Ф.у Балицька О. С., Зубко Ю. Г.у Кримчак С. О.у
Непоп В. І. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

За пропозицією заступника голови постійної Київської міської ради з питань
містобудуваннЯу архітектури та землекористування Кісільова І. П.
проект рішення винесено на повторне голосування.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «ЗВАРКА», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЦЕНТРОСЕРВІС»
та
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАДИЦІЙ ПЛЮС» земельної
ділянки для реконструкції комплексу будівель та споруд з добудовою та
розширенням для розміщення торговельних закладів з влаштуванням
автопаркінгу на просп. Московському, 23 в Оболонському районі м. Києва».
2.
Направити зазначений проект рішення з матеріалами кадастрової
справи Д-7168 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівліу підприємництва та регуляторної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).
Депутати Київської міської ради Марченко Р. В.у Балицька О. С.,
Зубко Ю. Г.у Баленко І. М. участі в голосуванні не брали.

13.2.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-1897
Проект рішення «Про передачу публічному акціонерному
товариству «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1»
земельних ділянок для експлуатації та обслуговування
будівель та споруд заводу на вул. Марка Вовчка, 18 в
Оболонському районі м. Києва»
(доручення КМР від 20.01.2016 №08/231-457/ПР)
(ПР-8425 від 20.01.2016)
До постійної комісії надійшов лист Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 02.07.2016 №057025-12721 щодо
надання додаткової інформації по справі та листа заявника про
зміну найменування.

Земельні ділянки площами 1,8982 га та 0,6430 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу публічному
акціонерному товариству «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1»
зо

земельних ділянок для експлуатації та обслуговування будівель та споруд
заводу на вул. Марка Вовчка, 18 в Оболонському районі м. Києва» з
рекомендаціями, а саме: у назві проекту рішення та далі по тексту слова
«публічне акціонерне товариство» змінити на слова «приватне акціонерне
товариство» у відповідних відмінках, враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.у
Петровець О. Ф., Балицька О. С., Зубко Ю. Г.у Кримчак С. О.,
Непоп В. І. участі в голосуванні не брали.
13.2.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-4401
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «Оздоровчий табір «Лідер» земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування майнового
комплексу дитячого оздоровчого табору на вул. Миколи
Юнкерова, 16 в Оболонському районі м. Києва»
(доручення КМР від 20.07.2016 №08/231-3123/ПР)
(ПР-10842 від 19.07.2016)

Земельна ділянка площею 2,6320 га - в оренду на 25 років у зв’язку з набуттям
права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу цілісного
майнового комплексу від 30.11.2003 №5193).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «Оздоровчий табір «Лідер» земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування майнового комплексу дитячого
оздоровчого табору на вул. Миколи Юнкерова, 16 в Оболонському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Петровець О. Ф Б а л и ц ь к а О. С., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О.,
Непоп В. І. участі в голосуванні не брали.
13.2.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7174
Проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЦЕНТРОСЕРВІС» земельної ділянки для будівництва,
обслуговування та ремонту об’єктів
інженерної,
транспортної інфраструктури, об’єктів зв’язку та
дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього
сервісу) на вул. Богатирській в Оболонському районі

м. Києва»
(доручення КМР від 30.08.2016 №08/231-3633/ПР)
(ПР-11210 від 30.08.2016)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва
та регуляторної політики.

Земельна ділянка площею 1,1293 га, в тому числі в межах червоних ліній
0,7221 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТРОСЕРВІС» земельної ділянки
для будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної,
транспортної інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства
(крім об’єктів дорожнього сервісу) на вул. Богатирській в Оболонському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Петровець О. Ф., Балицька О. С., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О.,
Непоп В. /. участі в голосуванні не брали.
13.2.9. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-19516
Проект рішення «Про надання Національному музею
«Меморіал жертв Голодомору» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування Національного музею
«Меморіал жертв Голодомору» на вул. Лаврській, 3 у
Печерському районі м. Києва»
(доручення КМР від 25.05.2016 №08/231-2361/ПР)
(ПР-10069 від 24.05.2016)
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань культури, туризму та інформаційної
політики.

Земельна ділянка площею 2,2051 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дюжев С. А.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання Національному
музею «Меморіал жертв Голодомору» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» на
вул. Лаврській, 3 у Печерському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В.9 Харченко О. В.9
Петровець О. Ф.9 Балицька О. С., Зубко Ю. Г., Кримчак С. 0 .9
Непоп В. І. участі в голосуванні не брали.

13.2.10. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7240
Проект рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«КШВПРОМЗВ’ЯЗОКБУД» земельної ділянки для
реконструкції існуючих будівель з будівництвом
житлових будинків з супутньою інфраструктурою
громадського призначення та офісними приміщеннями на
просп. Космонавта Комарова, 9-6 у Солом’янському
районі м. Києва»
(доручення КМР від 25.08.2016 №08/231-3535/ПР)
(ПР-11095 від 19.08.2016)

Земельна ділянка площею 0,9994 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВПРОМЗВ’ЯЗОКБУД» земельної
ділянки для реконструкції існуючих будівель з будівництвом житлових
будинків з супутньою інфраструктурою громадського призначення та
офісними приміщеннями на просп. Космонавта Комарова, 9-6 у
Солом’янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Петровець О: Ф.> Балицька О. С., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О.,
Непоп В. І. участі в голосуванні не брали.
13.2.11. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22010
Проект рішення «Про передачу земельних ділянок
обслуговуючому кооперативу «ГБК ВЕРКОН-АВТО» для
будівництва, експлуатації та обслуговування гаражів на
вул. Кулібіна, 11-6 у Святошинському районі м. Києва»
(доручення КМР від 18.04.2016 №08/231-1873/ПР)
(ПР-9669 від 13.04.2016)

Земельні ділянки площами 1,1432 га та 0,0491 га - в оренду на 3 роки.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кісільов І. П., Картавий І. Л., Вишня В. П.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельних ділянок
обслуговуючому кооперативу «ГБК ВЕРКОН-АВТО» для будівництва,
експлуатації та обслуговування гаражів на вул. Кулібіна, 11-6 у
Святошинському районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: виключити з
цільового призначення земельної ділянки слово «будівництва», враховуючи
пропозицію, озвучену заявником під час засідання комісії.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —14, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В . В ., Харченко О. В .,
Петровець О. Ф., Балицька О. С.9 Зубко Ю. Г., Кримчак С. О.,
Непоп В . І., Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.
13.2.12. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22625
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» для експлуатації та обслуговування
будівлі готелю на площі Перемоги, 1 у Шевченківському
районі м. Києва»
(доручення КМР від 04.08.2016 №08/231-3350/ПР)
(ПР-10962 від 03.08.2016)

Земельна ділянка площею 0,4126 га - в оренду на 10 років у зв’язку з набуттям
права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу від 19.03.2016
3305).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Бродський В. Я., Назаренко В. Е.. Кісільов І. П.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції\ а саме:
- підтримати проект рішення та направити його на розгляд постійної
комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики;
- відкласти розгляд проекту рішення та направити його на розгляд
постійної комісії Київської міської ради з торгівліу підприємництва та
регуляторної політики.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ХОТЕЛ
ПРОПЕРТІ» для експлуатації та обслуговування будівлі готелю на площі
Перемоги, 1 у Шевченківському районі м. Києва» та направлення його на
розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 4 (Шарій В. В.,
Картавий І. Л., Непоп В. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В.у Харченко О. В.,
Петровець О. Ф.у Балицька О. С., Зубко Ю . Г.у Кримчак С. О.у
Негрич М. М.у Михайленко В. О. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки проекту рішення
та направлення його на розгляд постійної комісії Київської міської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, за
пропозицією заступника голови постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування

Кісільова І. П. було винесено на голосування другу пропозицію: щодо
відкладення розгляду проекту рішення та направлення його на розгляд
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва
та регуляторної політики.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу земельної
ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОТЕЛ
ПРОПЕРТІ» для експлуатації та обслуговування будівлі готелю на площі
Перемоги, 1 у Шевченківському районі м. Києва».
2. Направити зазначений проект рішення з матеріалами кадастрової
справи А-22625 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С.,
Зубко Ю. Г., Баленко І. М. участі в голосуванні не брали.
13.3. Повторний розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні
особи):
13.3.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6620
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
земельних ділянок публічному акціонерному товариству
«Науково-виробничий центр «Борщагівський хімікофармацевтичний завод» для будівництва, обслуговування
та
ремонту
об’єктів
інженерної,
транспортної,
енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та
дорожнього господарства на вул. Миру, 12, 17 у
Святошинському районі м. Києва»
(доручення КМР від 09.02.2016 №08/231-788/ПР)
(ПР-8736 від 08.02.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
ПАТ
«Науково-виробничий
центр
«Борщагівський
хімікофармацевтичний завод» від 26.04.2016 вх. №08/7358 з проханням
змінити цільове призначення земельної ділянки, а саме: для
експлуатації та обслуговування існуючих будівель та споруд.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 22.03.2016
проект рішення направлено для розгляду робочою групою під
головуванням Петровця О. Ф.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом №95
від 23.08.2016 засідання цієї робочої групи від 02.08.2016 відповідно
до якого постійній комісії рекомендовано підтримати проект
рішення за умови виключення із тексту проекту рішення слова
«будівництво».

Земельні ділянки площами 0,0215 га та 1,1103 га - в оренду на 10 років.
Земельна ділянка площею 0,0500 га - у власність у зв’язку з переходом права
власності на земельну ділянку (договір купівлі-продажу від 28.11.2002
№4913).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Білоцький О. Ф.
УХВАЛИЛИ: Повернути проект рішення «Про передачу земельних ділянок
публічному
акціонерному
товариству
«Науково-виробничий
центр
«Борщагівський
хіміко-фармацевтичний
завод»
для
будівництва,
обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної
інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства на вул. Миру,
12, 17 у Святошинському районі м. Києва» з матеріалами кадастрової
справи Д-6620 субуєкту подання на доопрацювання, оскільки проектом
рішення передбачена змінити цільове призначення земельної ділянки
площею 0,0500 га, що не допускається у разі відсутності розробленого та
затвердженого плану зонування або детального плану території. Крім
того, земельна ділянка площею 0,0215 га знаходиться у постійному
користуванні громадянина Шкляревського В, М., проте проект рішення не
містить пункту щодо припинення права постійного користування у
зв ’язку з добровільною відмовою.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Петровець О. Ф., Балицька О. С., Кримчак С. О., Негрич М. М.,
Меліхова Т. І. участі в голосуванні не брали.
13.4. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди земельних
ділянок та внесення змін до них):
13.4.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21688
Проект рішення «Про поновлення ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ
«ЛІКО-ХОЛДІНГ» договору оренди земельної ділянки для
будівництва житлового комплексу з об’єктами культурнопобутового, соціального призначення у кварталі,
обмеженому вулицями Академіка Костичева, Академіка
Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м.
Києва»
(доручення КМР від 18.02.2016 №08/231-967/ПР)
(ПР-8898 від 15.02.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 27.03.2006 №79-6-00401 площею 0,2826 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.

УХВАЛИЛИ:
1,
Поновити
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
МІЖГОСПОДАРЧЕ
ОБ’ЄДНАННЯ «ЛІКО-ХОЛДІНГ» договір оренди земельної ділянки від
27.03.2006 №79-6-00401 на 10 років площею 0,2826 га для будівництва
житлового комплексу з об’єктами культурно-побутового, соціального
призначення у кварталі, обмеженому вулицями Академіка Костичева,
Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
27.03.2006 №79-6-00401 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 Турець В, В,, Харченко О, В.,
Петровець О, Ф., Балицька О, С., Негрич М. М., Меліхова Т, І,
участі в голосуванні не брали.
13.4.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21362
Проект рішення «Про поновлення договору оренди
земельної ділянки публічному акціонерному товариству
«Універсам № 14», громадянину Республіки Молдова
Шкурі Василю та фізичній особі - підприємцю Фроловій
Валентині Михайлівні для експлуатації та обслуговування
універсального магазину на вул. Вересневій, 24 у
Дарницькому районі м. Києва та внесення змін до нього»
(доручення КМР від 16.06.2016 №08/231-2643/ПР)
(ПР-10349 від 16.06.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 15 років договір оренди
земельної ділянки від 11.09.2001 №63-6-00013 площею 0,8299 га та внести
зміни до нього, а саме:
- слова та цифри «Відкрите акціонерне товариство «Універсам №14»
замінити словами «Публічне акціонерне товариство «Універсам №14»,
громадянин Республіки Молдова Шкура Василь та фізична особа підприємець Фролова Валентина Михайлівна».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Дворніков В. М.
УХВАЛИЛИ: 1, Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення договору
оренди земельної ділянки публічному акціонерному товариству «Універсам
№ 14», громадянину Республіки Молдова Шкурі Василю та фізичній особі підприємцю Фроловій Валентині Михайлівні для експлуатації та

обслуговування універсального магазину на вул. Вересневій, 24 у
Дарницькому районі м. Києва та внесення змін до нього».
2. Направити зазначений проект рішення з матеріалами кадастрової
справи А-21362 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В
Петровець О. Ф.9 Балицька О. С., Негрич М. М., Меліхова Т. І
Росляков В. В., Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
13.4.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21223
Проект
рішення
«Про
поновлення
публічному
акціонерному товариству «Універсам № 22» договору
оренди земельної ділянки від 02.11.2004 № 62-6-00174 на
просп. Володимира Маяковського, 17 у Деснянському
районі м. Києва та внесення змін до нього»
(доручення КМР від 21.07.2016 №08/231-3139/ПР)
(ПР-10849 від 20.07.2016)
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 02.11.2004 №62-6-00174 площею 0,1424 га та внести
зміни до нього, а саме:
- слова «Відкрите акціонерне товариство «Універсам №22» замінити словами
«Публічне акціонерне товариство «Універсам №22».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення публічному
акціонерному товариству «Універсам № 22» договору оренди земельної
ділянки від 02.11.2004 № 62-6-00174 на просп. Володимира Маяковського, 17
у Деснянському районі м. Києва та внесення змін до нього».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Петровець О. Ф., Балицька О. С , Негрич М. М.у Меліхова Т. І.,
Росляков В. В., Старовойт В. М.у Бродський В. Я. участі в
голосуванні не брали.
13.4.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22624
Проект
рішення
«Про

поновлення

публічному

акціонерному товариству «Універсам № 22» договору
оренди земельної ділянки для влаштування гостьової
автостоянки на просп. Володимира Маяковського, 17 у
Деснянському районі м. Києва та внесення змін до нього»
(доручення КМР від 21.07.2016 №08/231-3140/ПР)
(ПР-10850 від 20.07.2016)
Проект рішення паралельно розглянуто та підтримано
постійною комісією Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 02.11.2004 №62-6-00175 площею 0,0260 га та внести
зміни до нього, а саме:
- слова «Відкрите акціонерне товариство «Універсам №22» замінити словами
«Публічне акціонерне товариство «Універсам №22».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: І. Поновити публічному акціонерному товариству «Універсам
№ 22» договір оренди земельної ділянки від 02.11.2004 №62-6-00175 на 5
років площею 0,0260 га для влаштування гостьової автостоянки на
просп. Володимира Маяковського, 17 у Деснянському районі м. Києва та
внести зміни до нього.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
02.11.2004 Л\62-6-00175 на 5 років та внесення змін до нього, а саме: слова
«Відкрите акціонерне товариство «Універсам Лі>22» замінити словами
«Публічне акціонерне товариство «Універсам Ля22», а також щодо
приведення умов договору у відповідність до законодавства у порядку,
передбаченому статтями 34 та 35 Порядку передачі (надання) земельних
ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в
місті Києві, у редакції згідно з рішенням Київської міської ради від
04.03.2015 ЛЬІ95/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Петровець О. Ф.у Балицька О. С.> Негрич М. М., Меліхова Т. /.,
Росляков В. В., Старовойт В. М., Бродський В. Я. участі в
голосуванні не брали.
13.4.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22236
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «КОВЧЕГ» договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлового комплексу з паркінгами на
вул. Лабораторній, 9-6 у Печерському районі м. Києва»
(доручення КМР від 12.05.2016 №08/231-2147/ПР)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 02.02.2011 №82-6-00615 площею 0,0095 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Кісільов І. П.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю
«КОВЧЕГ» договір оренди земельної ділянки від 02.02.2011 №82-6-00615 на 5
років площею 0,0095 га для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлового комплексу з паркінгами на вул. Лабораторній, 9-6 у Печерському
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
02.02.2011
М82-6-00615 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 М І95/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Петровець О. Ф.у Балицька О. С., Негрич М. М., Меліхова Т. І.,
Старовойт В. М., Бродський В. Я. участі в голосуванні не
брали.
13.4.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21503
Проект рішення «Про поновлення договору оренди
земельної ділянки громадянам Ізраїлю Г альперіну
Міхаелю Борисовичу та Сторч Дову Яковичу для
реконструкції експериментальної дільниці з надбудовою
під виробничі приміщення, подальшої їх експлуатації та
обслуговування на вул. Костянтинівській, 71 літ.«Д» у
Подільському районі м. Києва та внесення змін до нього»
(доручення КМР від 31.03.2016 №08/231-1575/ПР)
(ПР-9417 від 30.03.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли
листи гр. Гальперіна М. Б. від 18.04.2016 вх. №08/Г-4948, від
11.07.2016 вх. №08/Г-8265(е) щодо надання інформації про стан
розгляду справи.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди земельної
ділянки від 04.03.2005 №85-6-00182 площею 0,3272 га та внести зміни до нього, а
саме:

- виключити з тексту договору слова «громадянин України Бризинський Ігор
Миколайович».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1, Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення договору
оренди земельної ділянки громадянам Ізраїлю Г альперіну Міхаелю
Борисовичу та Сторч Дову Яковичу для реконструкції експериментальної
дільниці з надбудовою під виробничі приміщення, подальшої їх експлуатації
та обслуговування на вул. Костянтинівській, 71 літ.«Д» у Подільському районі
м. Києва та внесення змін до нього».
2, Направити зазначений проект рішення з матеріалами кадастрової
справи А-21503 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики,
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В,, Харченко О, В.,
Петровець О. Ф., Балицька О, С,, Негрич М, М., Зубко Ю. Г.,
Кісільов І, П.у Бродський В, Я. участі в голосуванні не брали.
13.4.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22353
Проект рішення «Про поновлення
товариству з
обмеженою
відповідальністю
«ЦЕНТР АГРОБУД»
договору оренди земельної ділянки для будівництва та
подальшої експлуатації житлового
комплексу на
вул. Маршала Гречка, 10-6 у Подільському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 11.04.2016 №08/231-1746/ПР)
(ПР-9588 від 08.04.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 06.07.2009 №85-6-00447 площею 1,3758 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: 7. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю
«ЦЕНТРАГРОБУД» договір оренди земельної ділянки від 06.07.2009 №85-600447 на 5 років площею 1,3758 га для будівництва та подальшої експлуатації
житлового комплексу на вул. Маршала Гречка, 10-6 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
06,07,2009 №85-6-00447 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 М І95/1060,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Турець В, В., Харченко О, В.,
Петровець О, Ф., Балицька О, С., Негрич М, М,, Зубко Ю, Г,,
Меліхова Т. І,, Бродський В, Я, участі в голосуванні не брали.
13.4.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22117
Проект рішення «Про поновлення ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВМЕТРОБУД»
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд автобази на
вул. Якутській, 12 у Святошинському районі м. Києва»
(доручення КМР від 19.05.2016 №08/231-2247/ПР)
(ПР-9825 від 21.04.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» від 08.07.2016 вх. №08/11732 щодо
якнайшвидшого розгляду справи.
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв ’я зку та
реклами.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 27.11.2007 №75-6-00369 площею 3,2190 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1, Поновити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«КИЇВМЕТРОБУД» договір оренди земельної ділянки від 27.11.2007 №75-600369 на 5 років площею 3,2190 га для експлуатації та обслуговування
будівель і споруд автобази на вул. Якутській, 12 у Святошинському районі
м. Києва.
2, Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
27,11,2007 М75-6-00369 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 М І95/1060,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В, В,, Харченко О, В,,
Петровець О, Ф., Балицька О, С,, Негрич М, М,, Зубко Ю, Г,,
Меліхова Т, І, участі в голосуванні не брали,

13.4.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21925
Проект
рішення
«Про поновлення
публічному
акціонерному
товариству «Автомобільна
компанія
«Укртранс» договору оренди земельної ділянки для
будівництва,
експлуатації
та
обслуговування
автотранспортного
підприємства
на
перетині
вул. Народного
ополченнята
вул.
Медової
у
Солом’янському районі м. Києва та внесення змін до
нього»
(доручення КМР від 12.02.2016 №08/231-851/ПР)
(ПР-8675 від 04.02.2016)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв ’я зку та
реклами.

Проектом рішення передбачено: поновити на 1 рік договір оренди земельної

ділянки від 18.02.2008 №72-6-00485 площею 0,5902 га та внести зміни до нього, а
саме:
- слова«відкрите акціонерне товариство
«Автомобільна компанія
«Укртранс»
замінити словами «публічне акціонерне товариство
«Автомобільна компанія «Укртранс» у відповідних відмінках.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Михайленко В. О.,
Кісільов І. П.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про поновлення
публічному акціонерному товариству «Автомобільна компанія «Укртранс»
договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування автотранспортного підприємства на перетині вул. Народного
ополчення та вул. Медової у Солом’янському районі м. Києва та внесення змін
до нього» на наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування, на яке
запросити заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В Х а р ч е н к о О. В.,
Петровець О. Ф.у Балицька О. С., Негрич М. М., Зубко Ю. Г.,
Меліхова Т. І., Римаренко С. Г.9 Міщенко О. Г.9 Непоп В. І.
участі в голосуванні не брали.
13.4.10. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22083
Проект рішення
«Про
поновлення
публічному
акціонерному
товариству
«Український
центр
обслуговування пасажирів на залізничному транспорті
України» договору оренди земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування автостоянки на

вул. Вєтрова, 13 у Шевченківському районі м. Києва»
(доручення КМР від 30.03.2016 №08/231-1551/ПР)
(ПР-9382 від 28.03.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист ПАТ «Український центр обслуговування пасажирів на
залізничному транспорті України» від 01.08.2016 вх. №08/13199 з
наданням пояснень щодо фактичного використання земельної
ділянки.
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв ’я зку та
реклами.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 31.05.2005 №91-6-00446 (з урахуванням угоди про
поновлення та внесення змін та доповнень до Договору оренди земельної
ділянки від 23.09.2011 №91-6-00940) площею 0,1400 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кісільов І. П., Картавий І. Л., Кримчак С. О.,
Михайленко В. О., Шипко В. Ф.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення публічному
акціонерному товариству «Український центр обслуговування пасажирів на
залізничному транспорті України» договору оренди земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування автостоянки на вул. Вєтрова, 13 у
Шевченківському районі м. Києва» до його розгляду постійною комісією
Київської міської ради з питань транспорту, зв ’язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Петровець О. Ф., Балицька О. С., Негрич М. М., Зубко Ю, Г.,
Непоп В. /., Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали,
13.5. Повторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди
земельних ділянок та внесення змін до них):
13.5.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20857
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
автостояночному кооперативу «КАШТАН» договору
оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування автостоянки власних індивідуальних
транспортних засобів на вул. Каштановій, 17 у
Деснянському районі м. Києва»
(доручення КМР від 21.03.2016 №08/231-1384/ПР)
(ПР-9255 від 21.03.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
29.06.2016 прийнято рішення повернути проект рішення суб’єкту
подання на доопрацювання для коригування меж земельної ділянки.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом

Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
28.07.2016 вх. №08/13027 щодо неможливості поділу, оскільки
земельна ділянка не перебуває в оренді у землекористувача та
повторного розгляду справи.

Проектом рішення передбачено: поновити на 3 роки договір оренди
земельної ділянки від 13.09.2003 №62-6-00075 (із змінами, внесеними
договором від 27.05.2011 №62-6-00572) площею 1,0739 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Меліхова Т. І., Кримчак С. О., Дворніков В. М.
УХВАЛИЛИ: 7. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
автостояночному кооперативу «КАШТАН» договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування автостоянки власних
індивідуальних транспортних засобів на вул. Капітановій, 17 у Деснянському
районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Меліхової Т. І, Міщенка О, Г., Кримчака С. О. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Меліхову Т. І.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Балицька О. С , Зубко Ю. Г.у Непоп В. І. участі в голосуванні не
брали.
13.5.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20632
Повторний 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»
(доручення КМР від 16.06.2016 №08/231-2645/ПР)
(ПР-10350 від 16.06.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.07.2016
прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення та
направити його на розгляд постійної комісії Київської міської ради
з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом з
протоколу №20 засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики від
27.07.2016 (реєстр, від 29.08.2016 №08/286-405), відповідно до
якого проект рішення підтримано.

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., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «ДАРНА
ПЛЮС» договір оренди земельної ділянки від 20.08.2003 №66-6-00090 на 10
років площею 0,0515 га для обслуговування та експлуатації павільйону - кафе
«Дарна» на території парку культури і відпочинку «Гідропарк» у
Дніпровському районі м. Києва.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
20.08.2003 №66-6-00090 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» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Балицька О. С., Зубко Ю. Г., Непоп В. І. участі в голосуванні не
брали.
13.5.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-15301
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма
КОНТІНЕНТ»
договору
на
право
тимчасового
довгострокового користування землею на умовах оренди
для реконструкції кіосків під павільйон та подальшої його
експлуатації на вул. Вишгородській, 56/2 в Оболонському
районі м. Києва»
(доручення КМР від 05.02.2016 №08/231-724/ПР)
(ПР-8677 від 04.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 01.03.2016
проект рішення було направлено для розгляду постійною комісією
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики, яка згідно з витягом від 04.04.2016
№08/286-136 з протоколу №11 підтримала проект рішення.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.04.2016
проект рішення було відхилено.
Виносився на повторний розгляд 13.07.2016 згідно з листом
ТОВ «ФІРМА КОНТІНЕНТ» від 24.05.2016 вх. М>08/8841 щодо
надання пояснень по справі та повторного розгляду на засіданні
постійної комісії. Під час голосування рішення не було прийнято.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом ТОВ

«ФІРМА КОНТІНЕНТ» від 29.07.2016 вх. № 08/13085 щодо надання
пояснень по справі. Та з урахуванням листа Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
29.06.2016 № 055-8322 щодо того, що земельна ділянка відноситься
до озеленених територій загального користування.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договорів на право
тимчасового довгострокового користування землею на умовах оренди від
17.09.1999 №78-5-00048 площею 0,0337 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Михайленко В. О., Назаренко В. Е., Турець В. В.,
Дюжев С. А., Черкасова О. А.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству
з обмеженою відповідальністю «Фірма КОНТІНЕНТ» договору на право
тимчасового довгострокового користування землею на умовах оренди для
реконструкції кіосків під павільйон та подальшої його експлуатації на
вул. Вишгородській, 56/2 в Оболонському районі м. Києва» на наступне
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М , Зубко Ю. Г.9
Непоп В. /., Кісільов І. П., Марченко Р. В., Негрич М. М. участі в
голосуванні не брали.
13.5.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-^22500
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТОРГОВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР «ЛЮКС» договору оренди
земельної ділянки для реконструкції, експлуатації та
обслуговування торговельного комплексу на вул. Героїв
Дніпра, 35 в Оболонському районі м. Києва»
(доручення КМР від 06.07.2016 №08/231-2876/ПР)
(ПР-10554 від 06.07.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13,07.2016 за
пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
Старовойта В. М. проект рішення було знято з розгляду.
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики (витяг з протоколу №20 засідання постійної комісії від
27.07.2016, реєстр, від 29.08.2016№ 08/286-398).

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 18.07.2011 №78-6-00661 площею 0,1053 га, в межах
червоних ліній.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ:
1.
Поновити
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР «ЛЮКС» договір оренди
земельної ділянки від 18.07.2011 №78-6-00661 на 5 років площею 0,1053 га, в
межах червоних ліній, для реконструкції, експлуатації та обслуговування
торговельного комплексу на вул. Героїв Дніпра, 35 в Оболонському районі
м. Києва.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
висновок щодо поновлення договору оренди земельної ділянки з
урахуванням витягу з протоколу засідання постійної комісії від 06.09.2016.
3. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
18.07.2011 №78-6-00661 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» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В.> Харченко О. В.,
Балицька О. С , Зубко Ю. Г., Непоп В. І., Рослякоє В. В. участі в
голосуванні не брали.
13.5.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19933
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю з іноземною
інвестицією «Атлантіс» договору оренди земельної
ділянки
для
реконструкції,
експлуатації
та
обслуговування
торговельно-офісних
будівель
на
вул. Багговутівській, 17-21 у Шевченківському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 17.05.2016 №08/231-2183/ПР)
(ПР-9951 від 16.05.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016
було прийнято рішення відкласти розгляд питання до прийняття
рішення постійною комісією Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом №08/286378 від 28.07.2016 з протоколу №19 засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики від 13.07.2016, відповідно до якого проект
рішення підтримано за умови сплати пайової участі за
перепрофілювання приміщення.

Проектом рішення передбачено: поновити на 15 років договір оренди
земельної ділянки від 28.09.2007 №91-6-00709 площею ОД846 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю з іноземною інвестицією «Атлантіс» договору
оренди земельної ділянки для реконструкції, експлуатації та обслуговування
торговельно-офісних
будівель
на
вул. Багговутівській,
17-21
у
Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Балицька О. С , Зубко Ю. Г., Непоп В. /., Росляков В. В. участі в
голосуванні не брали.
13.6. Розгляд кадастрових справ (приватизація):

13.6.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9374
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Панько Юлії Василівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Бродівській, 131-6 у Голосіївському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 10.05.2016 №08/231-2091/ПР)
(ПР-9819 від 21.04.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
представника заявниці гр. Шостак В. І. від 12.07.2016 вх. №008/П8308 щодо можливості надання земельної ділянки «для експлуатації
та обслуговування».
-

Земельна ділянка площею 0,0555 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Панько Юлії Василівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Бродівській, 131-6 у Голосіївському районі м. Києва» на наступне
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Балицька О. С., Зубко Ю. Г., Непоп В. /., Росляков В. В
Кісільов /. /7., Михайленко В. О., Негрич М. М. участі в
голосуванні не брали.

13.6.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9361
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Литовко Олені Володимирівні для будівництва
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд у пров. Лазурному, 5 у Голосіївському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 24.05.2016 №08/231-2321/ПР)
(ПР-10066 від 23.05.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
представника заявниці - гр. Кореневої О. О. від 26.07.2016
вх. №08/Л-8990 щодо виключення з цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0973 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Литовко Олені Володимирівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у пров.
Лазурному, 5 у Голосіївському районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме:
виключити з цільового призначення земельної ділянки слова «будівництва
і», враховуючи звернення представника заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В
Балицька О. С., Зубко Ю. Г., Непоп В. І., Росляков В. В.,
Кісільов І. И , Михайленко В. О. участі в голосуванні не брали.
13.6.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9183
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Крохмальній Людмилі Никифорівні та
Крохмальному Валерію Миколайовичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Лисогірській, 19-а у Голосіївському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 23.05.2016 №08/231-2296/ПР)
(ПР-10027 від 19.05.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявників від 19.07.2016 вх. №08/К-8634 щодо виключення з цільового
призначення слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0528 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка Крохмальної Л. Н. - 1/3 від 0,0528 га;
- частка Крохмального В. М. - 2/3 від 0,0528 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дворніков В. М.
УХВАЛИЛИ: Повернути проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Крохмальній Людмилі Никифорівні та Крохмальному Валерію
Миколайовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Лисогірській, 19-а у Голосіївському
районі м. Києва» з матеріалами кадастрової справи П-9183 суб’єкту
подання на доопрацювання для надання інформації щодо того, по якій саме
ділянці громадянка Крохмальна Л. Н. використає своє право на
приватизацію земельної ділянки в порядку статті 116 Земельного кодексу
України, оскільки вона виступає співвласником майна і по кадастровій
справі П-9182.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Зубко Ю. Г., Непоп В. І., Росляков В. В., Михайлеико В. О.,
БанасД. М., Бродський В. Я., Баленко І. М. участі в голосуванні
не брали.
13.6.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9182
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам
Крохмальній
Людмилі
Никифорівні,
Коломацькій Наталії Никифорівні та Крохмальному
Антону Валерійовичу для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Лисогірській, 21-а у Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 20.04.2016 №08/231-1942/ПР)
(ПР-9700 від 14.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.07.2016
проект рішення було підтримано та відкладено винесення його на
пленарне засідання сесії Київської міської ради до затвердження
плану зонування або детального плану цієї території.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом заявників
від 19.07.2016 вх. №08/КО-8633 щодо виключення з цільового
призначення земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0511 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка Крохмальної Л. Н. - 1/3 від 0,0511 га;
- частка Коломацької Н. Н. - 1/3 від 0,0511 га;
- частка Крохмального А. В. - 1/3 від 0,0511 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Повернути проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Крохмальній Людмилі Никифорівні, Коломацькій Наталії
Никифорівні та Крохмальному Антону Валерійовичу для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Лисогірській, 21-а у Голосіївському районі м. Києва» з матеріалами

кадастрової справи П-9182 суб’єкту подання на доопрацювання для
надання інформації щодо того, по якій саме ділянці громадянка
Крохмальна Л. Н. використає своє право на приватизацію земельної
ділянки в порядку статті 116 Земельного кодексу України, оскільки вона
виступає співвласником майна і по кадастровій справі П-9183.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Зубко Ю. Г., Непоп В. І., Росляков В. В., Михайленко В. О.,
Банас Д. М., Бродський В. Я., Баленко І. М. участі в голосуванні
не брали.
13.6.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9181
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Чернецькому Миколі Адамовичу, Чернецькій
Валентині Іванівні та Чернецькому Андрію Миколайовичу
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Лисогірській, 25-а
у Голосїівському районі м. Києва»
(доручення КМР від 30.05.2016 №08/231-2394/ПР)
(ПР-10094 від 24.05.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявників від 21.07.2016 вх. №08/КО-878 щодо виключення з
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0498 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка Чернецького М. А. - 1/3 від 0,0498 га;
- частка Чернецького А. М. - 1/3 від 0,0498 га;
- частка Чернецької В. І. - 1/3 від 0,0498 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Чернецькому Миколі Адамовичу, Чернецькій Валентині
Іванівні та Чернецькому Андрію Миколайовичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Лисогірській, 25-а у Голосіївському районі м. Києва» з рекомендаціями,
а саме: виключити з цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництва і», враховуючи звернення заявників.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О. С.,
Зубко Ю. Г., Непоп В. І., Росляков В. В., Банас Д. М.,
Баленко І. М ., Марченко Р. В. участі в голосуванні не брали.
13.6.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9111

Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Мисюкевич Ользі Олексіївні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Крилова, 36 у Дарницькому
районі м. Києва»
(доручення КМР від 12.05.2016 №08/231-2134/ПР)
(ПР-9808 від 20.04.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
представника заявниці - гр. Силко Л. І від 12.07.2016 вх. №08/М-8335
щодо виключення з цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництво».

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Мисюкевич Ользі Олексіївні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Крилова, 36 у Дарницькому районі м. Києва» з рекомендаціями^ а саме:
виключити з цільового призначення земельної ділянки слова «будівництва
і», враховуючи звернення представника заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Непоп В. І., Банас Д. М., Баленко І. М., Марчеико Р. В.,
Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
13.6.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9132
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Лукіну Євгену Іллічу для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Джерельній, 15 у Дарницькому
районі м. Києва»
(доручення КМР від 11.05.2016 №08/231-2106/ПР)
(ПР-9818 від 20.04.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
представника заявника - гр. Васько І. П. від 12.07.2016 вх. №08/Л8333 щодо виключення з цільового призначення земельної ділянки
слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0678 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Лукіну Євгену Іллічу для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Джерельній, 15 у

Дарницькому районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: виключити з
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництва і», враховуючи
звернення представника заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Непоп В. /., Банас Д. М., Баленко І, М., Марченко Р. В.,
Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
13.6.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9136
Проект рішення «Про приватизацію громадянці Ткаченко
Галині Іванівні земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Зарічній, 44-а у Дарницькому районі
м. Києва»
(доручення КМР від 30.05.2016 №08/231-2392/ПР)
(ПР-10091 від 24.05.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
представника заявниці - гр. Силко Л. І. від 12.07.2016 вх. №08/Т-8338
щодо можливості надання земельної ділянки «для експлуатації та
обслуговування».

Земельна ділянка площею 0,0814 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію громадянці
Ткаченко Галині Іванівні земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Зарічній, 44-а у
Дарницькому районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: виключити з
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництва і», враховуючи
звернення представника заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.у
Непоп В. І., Банас Д. М., Баленко І. М., Марченко Р. В.,
Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
13.6.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9395
Проект рішення «Про приватизацію громадянам Несіній
Валерії Володимирівні та Поляковій Катерині Трохимівні
земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Луговій, 45 у Дарницькому районі м. Києва»
(доручення КМР від 30.05.2016 №08/231-2393/ПР)
(ПР-10120 від 26.05.2016)
До постійної комісії Київської міської ради

з

питань

містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявниць від 12.07.2016 вх. №08/Н-8334 щодо виключення з цільового
призначення земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею ОД000 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка гр. Несіної В. В. - 1/2 від 0,1000 га;
- частка гр. Полякової К. Т. - 1/2 від 0,1000 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію громадянам
Несіній Валерії Володимирівні та Поляковій Катерині Трохимівні земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Луговій, 45 у Дарницькому районі м. Києва» з
рекомендаціями, а саме: виключити з цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництва і», враховуючи звернення заявниць.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С , Зубко Ю. Г.,
Непоп В. І., Банас Д, М., Баленко І. М., Марченко Р. В
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
13.6.10. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9496
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Карпенку Петру Олександровичу для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Мостищанській,
9-в у Деснянському районі м. Києва»
(доручення КМР від 11.08.2016 №08/231-3418/ПР)
(ПР-10920 від 28.07.2016)

Земельна ділянка площею 0,0738 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянину Карпенку Петру Олександровичу для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Мостищанській, 9-в у Деснянському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого /. Л., Римаренка С. Б , 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 Балицька О. С., Зубко Ю. Г.у
Непоп В. І., Банас Д М., Баленко І, М , Марченко Р, В
Старовойт В. М,, Кісільов І. П. участі в голосуванні не брали,
13.6.11. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9467
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Возняку Михайлу Йосиповичу, Возняку
Олександру Михайловичу, Герман Марії Віталіївні,
Красніковій Наталі Михайлівні та Герману Олександру
Йосиповичу для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Каховській, 69/1 у Дніпровському районі м. Києва»
(доручення КМР від 25.07.2016 №08/231-3167/ПР)
(ПР-10851 від 21.07.2016)

Земельна ділянка площею 0,0634 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка Возняка М. Й. - 12/100 від 0,0634 га;
- частка Возняка О. М. - 33/100 від 0,0634 га;
- частка Герман М. В. - 11/80 від 0,0634 га;
- частка Краснікової Н. М. - 11/80 від 0,0634 га;
- частка Германа О. Й. - 11/40 від 0,0634 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 7. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Возняку Михайлу Йосиповичу, Возняку Олександру
Михайловичу, Герман Марії Віталіївні, Красніковій Наталі Михайлівні та
Герману Олександру Йосиповичу для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Каховській, 69/1 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» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю, Г,,
Непоп В. І., Банас Д. М.,Баленко І, М,у Марченко
Р, В.,
Старовойт В. М., Кісільов І, П, участі в голосуванні не брали,
13.6.12. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9392
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Лушпієнку Олександру Миколайовичу та
Лушпієнку Станіславу Володимировичу для будівництва і

обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Садовій, 18 у Солом’янському
районі м. Києва»
(доручення КМР від 12.05.2016 №08/231-2133/ПР)
(ПР-9807 від 20.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,0900 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка Лушпієнка О. М. - 33/100 від 0,0900 га;
- частка Лушпієнка С. В. - 67/100 від 0,0900 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Лушпієнку Олександру Миколайовичу та Лушпієнку
Станіславу Володимировичу для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Садовій, 18 у
Солом’янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Непоп В. І., Баленко І, М., Марченко Р. В., Старовойт В. М.,
Кісільов І. И участі в голосуванні не брали,
13.6.13. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9403
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Коркунді Валентині Петрівні для будівництва
і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Карпатській. 68 у
Солом’янському районі м. Києва»
(доручення КМР від 22.06.2016 №08/231-2714/ПР)
(ПР-10389 від 21.06.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли
листи представника заявниці гр. Горбенка Є. О. від 24.06.2016
вх. Ш 8/Г-7723, від 06.07.2016 №08/Г-8092, від 19.07.2016
вх. №08/Г-8613 та від 14.07.2016 вх. №08/Г-8446 щодо розгляду
справи на найближчого засіданні постійної комісії.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист представника заявниці гр. Горбенка Є. О. від 02.09.2016
вх. №08/Г-10513 з проханням виключити з цільового призначення
земельної ділянки слово «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0594 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Коркунді Валентині Петрівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на

вул. Карпатській. 68 у Солом’янському районі м. Києва» з рекомендаціями, а
саме: виключити з цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництва і», враховуючи звернення представника заявниці
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Кадастрова справа П-9492
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Срібному Володимиру Володимировичу для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Коростенська, 7 у
Святошинському районі м. Києва»
(доручення КМР від 06.07.2016 №08/231-2881/ПР)
(ПР-10555 від 06.07.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявника від 12.07.2016 вх. №08/С-8343 щодо виключення з
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0781 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянину Срібному Володимиру Володимировичу для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Коростенська, 7 у Святошинському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання. 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 Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Непоп В. І., Баленко І. М., Марченко Р. В., Старовойт В. М.,
Кісільов І. П. участі в голосуванні не брали.
13.6.15. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9454
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Григоренку Василю Васильовичу та Шевчуку
Василю Пилиповичу для будівництва, експлуатації та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
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споруд на вул. Чаплигіна, 21 у Шевченківському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 20.04.2016 №08/231-1943/ПР)
(ПР-9694 від 14.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,0985 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка Григоренка В. В. - 1/2 від 0,0985 га;
- частка Шевчука В. П. - 1/2 від 0,0985 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Григоренку Василю Васильовичу та Шевчуку Василю
Пилиповичу для будівництва, експлуатації та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Чаплигіна, 21 у
Шевченківському районі м. Києва».
2.
Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних ділянок
відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Непоп В. /., Баленко І. М.у Марченко Р. В.у Старовойт В. М ,
Кісільов І. И участі в голосуванні не брали.
13.7. Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація):

13.7.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9365
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Андрющенко Наталії
Степанівні для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Закарпатській, 30 у Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 13.04.2016 №08/231-1821/ПР)
(ПР-9500 від 05.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016
проект рішення направлено для розгляду робочою групою під
головуванням Картавого І. Л.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом №70
від 07.07.2016 засідання цієї робочої групи від 06.07.2016, відповідно
до якого постійній комісії рекомендовано підтримати проект
рішення.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист

заявниці від 05.09.2016 вх. №08/А-10534 з проханням виключити з
цільового призначення земельної ділянки слово «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 06.07.2016,
зареєстрований від 07.07.2016 №70, підтримати проект рішення «Про
приватизацію земельної ділянки громадянці Андрющенко Наталії Степанівні
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Закарпатській, ЗО у Голосіївському районі м. Києва» з
рекомендаціями, а саме: виключити з цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництва і», враховуючи звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Непоп В. І., Баленко І. М., Марченко Р. В., Старовойт В. М.,
Кісільов І. П., Міщенко О. Г. участі в голосуванні не брали.
13.7.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9354
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Поляковій Олені Степанівні
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Закарпатській,
30-6 у Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 07.04.2016 №08/231-1719/ПР)
(ПР-9536 від 06.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016
проект рішення направлено для розгляду робочою групою під
головуванням Картавого І. Л.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом №70
від 07.07.2016 засідання цієї робочої групи від 06.07.2016, відповідно
до якого постійній комісії рекомендовано підтримати проект
рішення.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявниці від 05.09.2016 вх. №08/11-10535 з проханням виключити з
цільового призначення земельної ділянки слово «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 06.07.2016,
зареєстрований від 07.07.2016 №70, підтримати проект рішення «Про
приватизацію земельної ділянки громадянці Поляковій Олені Степанівні для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Закарпатській, 30-6 у Голосіївському районі м. Києва» з

рекомендаціями, а саме: виключити з цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництва і», враховуючи звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 4 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Кадастрова справа П-1016
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянам Приступі Антону
Володимировичу та Гайдаєнко Антоніні Павлівні для
будівництва
і
обслуговування жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Олега Кошового,
25 у Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 07.04.2016 №08/231-1720/ПР)
(ПР-9517 від 06.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.07.2016
проект рішення було підтримано та відкладено винесення його на
пленарне засідання сесії Київської міської ради до затвердження
плану зонування або детального плану цієї території.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом заявників
від 27.07.2106 вх. № 08/КО-9085 щодо виключення з цільового
призначення земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0822 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка Приступи А. В. - 66/100 від 0,0822 га;
- частка Гайдаєнко А. П. - 34/100 від 0,0822 га.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Приступі Антону Володимировичу та Гайдаєнко Антоніні
Павлівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Олега Кошового, 25 у Голосіївському районі
м. Києва» з рекомендаціями, а саме: виключити з цільового призначення
земельної ділянки слова «будівництва і», враховуючи звернення заявників.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —14, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Непоп В. І., Баленко І. М., Марченко Р. В С т а р о в о й т В. М.,
Міщенко О. Г., Картавий І. Л. участі в голосуванні не брали.
13.7.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9357
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянину Суховому Івану
Пилиповичу для будівництва і обслуговування житлового

будинку,
господарських
будівель
і
споруд на
вул. Уральській, 11/8-А у Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 26.04.2016 №08/231-1992/ПР)
(ПР-9697 від 14.04.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
громадянина Сухового І. П. від 21.06.2016 №08/С-7541 щодо
виключення з цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництво».
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.07.2016
питання було знято для розгляду робочою групою під головуванням
Картавого І. Л.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання робочої групи від 27.07.2016 (реєстр. №80 від 29.07.2016),
відповідно до якого постійній комісії рекомендовано підтримати
проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,0568 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 27.07.2016',
зареєстрований від 29.07.2016 №80, підтримати проект рішення «Про
приватизацію земельної ділянки громадянину Суховому Івану Пилиповичу
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Уральській, 11/8-А у Голосіївському районі м. Києва» з
рекомендаціями, а саме: виключити з цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництва і», враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Непоп В. І., Баленко І. М., Марченко Р. В., Старовойт В. М.,
Міщенко О. Г., Картавий І. Л. участі в голосуванні не брали.
13.7.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9336
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянину Антонюку Павлу
Семеновичу для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і споруд
на
вул. Парниковій, 18-а у Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 22.06.2016 №08/231-2715/ПР)
(ПР-10363 від 16.06.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли
листи представників заявника від 24.06.2016 вх. №08/А-7691, від
06.01.2016 №08/А-60, від 08.07.2016 вх. Ш 8/А-8183 щодо
виключення з цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництво».
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.07.2016
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питання було знято для розгляду робочою групою під головуванням
Картавого І. Л.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання робочої групи від 27.07.2016 (реєстр. №81 від 29.07.2016),
відповідно до якого постійній комісії рекомендовано підтримати
проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 27.07.2016,
зареєстрований від 29.07.2016 М81, підтримати проект рішення «Про
приватизацію земельної ділянки громадянину Антонюку Павлу Семеновичу
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Парниковій, 18-а у Голосіївському районі м. Києва» з
рекомендаціями, а саме: виключити з цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництва і», враховуючи звернення представників
заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Непоп В. 1.9 Баленко І. М., Марченко Р. В., Старовойт В. М.,
Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Римаренко С. Г. участі в
голосуванні не брали.
13.7.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9356
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
громадянці Таландій Надії Федорівні земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Підлипка, 18 у
Дарницькому районі м. Києва»
(доручення КМР від 11.05.2016 №08/231-2104/ПР)
(ПР-9899 від 28.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.07.2016
проект рішення було підтримано та відкладено винесення його на
пленарне засідання сесії Київської міської ради до затвердження
плану зонування або детального плану цієї території.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом
гр. Таландій Н. Ф. від 21.07.2016 вх. М08/Т-8747 щодо виключення з
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,1000 га —у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію громадянці
Таландій Надії Федорівні земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Підлипка, 18 у

Дарницькому районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: виключити з
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництва і», враховуючи
звернення заявниці
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Непоп В. І., Баленко І. М., Марченко Р. В., Старовойт В. М.у
Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Римаренко С. Г. участі в
голосуванні не брали.
13.7.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9252
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної
ділянки
громадянину
Кришню
Івану
Федоровичу для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Марка
Черемшини, 6 у Дніпровському районі м. Києва»
(доручення КМР від 29.03.2016 №08/231-1518/ПР)
(ПР-9377 від 28.03.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування архітектури та землекористування 26.04.2016
прийнято рішення підтримати проект рішення за умови внесення
змін в преамбулу проекту рішення та відкласти винесення його на
пленарне засідання сесії Київської міської ради до затвердження
плану зонування або детального плану цієї території.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом
представника заявника - гр. Кузина В. І. від 26.07.2016 вх. №08/К8972 щодо розгляду можливості надання земельної ділянки «для
експлуатації та обслуговування».
,

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Кришню Івану Федоровичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Марка Черемшини, 6 у Дніпровському районі м. Києва» з
рекомендаціями, а саме: виключити з цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництва і», враховуючи звернення представника
заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Непоп В. /., Баленко І. М., Марченко Р. В., Старовойт В. М.,
Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Римаренко С. Г. участі в
голосуванні не брали.
13.7.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9298

Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Савчук Світлані Вікторівні
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Комсомольській,
84-і у Солом’янському районі м. Києва»
(доручення КМР від 23.03.2016 №08/231-1424/ПР)
(ПР-9290 від 22.03.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.05.201631.05.2016 прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення та
направити його на розгляд постійної комісії Київської міської ради з
питань транспорту, зв ’я зку та реклами.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом постійної
комісії Київської міської ради з питань транспорту, з в ’язку та
реклами від 08.07.2016 №08/289-145 щодо повернення матеріалів без
розгляду, як таких, що не відносяться до компетенції комісії.

Земельна ділянка площею 0,0449 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Савчук Світлані Вікторівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Комсомольській, 84-і у Солом’янському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Картавого І. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Непоп В. /. , Баленко І. М., Марченко Р. В., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
13.8. Розгляд кадастрових справ (громадяни):

13.8.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-11575
Проект рішення «Про передачу громадянину Кривецькому
Костянтину Володимировичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Бродівській, 220-6 у Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 17.05.2016 №08/231-2191/ПР)
(ПР-9832 від 21.04.2016)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявника від 15.04.2016 вх. №08/К-4856 щодо розгляду справи.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Кривецькому Костянтину Володимировичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Бродівській, 220-6 у Голосіївському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.у
Непоп В. І., Баленко І. М., Марченко Р. В., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
13.8.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-12805
Проект рішення «Про передачу громадянину Володіну
Володимиру Миколайовичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
Столичному шосе, 28-г у Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 19.05.2016 №08/231-2251/ПР)
(ПР-9970 від 17.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,0607 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Володіну Володимиру Миколайовичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на Столичному шосе, 28-г у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.у
Непоп В. /., Баленко І. М.у Марченко Р. В., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
13.8.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-2223
Проект рішення «Про передачу громадянці Гончаренко
Марії Терентіївні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Залежному, 19-ж у
Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 17.05.2016 №08/231-2173/ПР)

(ПР-9907 від 05.05.2016)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,0759 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Гончаренко Марії Терентіївні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Залежному, 19-ж у Голосіївському районі м. Києва» до його
розгляду постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної
політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Непоп В. Бу Баленко І. М., Марченко Р. В., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
13.8.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22529
Проект рішення «Про передачу громадянці Бєкіш Наталі
Едуардівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Заливній, 33-д у
Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 29.08.2016 №08/231-3600/ПР)
(ПР-11184 від 29.08.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про передачу громадянці Бєкіш
Наталі Едуардівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Заливній, 33-д у Голосіївському районі м. Києва» та повернути його з
матеріалами кадастрової справи А-22529 суб’єкту подання, оскільки на
земельній ділянці розташований самовільно побудований житловий
будинок та відповідно до матеріалів детального плану території селища
Чапаєвка, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.12.2007
№1463/4296, ділянка за функціональним призначенням належить до
території лугів та лугопарків та вулиць і доріг.
2.
За пропозицією секретаря постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Картавого І. Л. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
підготувати проект рішення про відмову в передачі земельної ділянки.

3.
Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) провести перевірку щодо стану благоустрою та
фактичного використання земельної ділянки та, за необхідності, вжити
заходи стосовно приведення земельної ділянки до належного стану.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 4 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Непоп В. І., Баленко І. М., Марченко Р. В., Старовойт В. М.,
Кримчак С. О., Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.
13.8.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-5874
Проект рішення «Про передачу громадянину Луцькому
Леоніду Онисимовичу у приватну власність земельної
ділянки для ведення індивідуального садівництва на
вул. Садовій, 54, діл. 181 у Дарницькому районі м. Києва»
(доручення КМР від 11.07.2016 №08/231-2927/ПР)
(ПР-10409 від 23.06.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
громадянина Луцького Л. О. від 04.08.2016 вх. №08/Л-9414 щодо
розгляду справи.

Земельна ділянка площею 0,0895 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Луцькому Леоніду Онисимовичу у приватну власність земельної
ділянки для ведення індивідуального садівництва на вул. Садовій, 54, діл. 181
у Дарницькому районі м. Києва».
2. Направити зазначений проект рішення з матеріалами кадастрової
справи А-5874 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Непоп В. І., Баленко І. М., Марченко Р. В., Старовойт В. М.,
Кримчак С. О., Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.
13.8.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19719
Проект рішення «Про передачу громадянину Сопіку
Віталію Степановичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у 2-му пров. Сосновому,
68

15-а у Деснянському районі м. Києва»
(доручення КМР від 21.06.2016 №08/231-2668/ПР)
(ПР-10362 від 16.06.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
гр. Сопіка В. від 26.07.2016 вх. №ОП/С-6616/2 щодо розгляду справи.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Сопіку Віталію Степановичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд у 2-му пров. Сосновому, 15-а у Деснянському районі
м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-19719 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» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Непоп В. І., Баленко І. М.> Марченко Р. В., Старовойт В. М.,
Кримчак С. О., Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.
13.8.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21934
Проект рішення «Про передачу громадянці Кліщ Яні
Ігорівні у приватну власність земельної ділянки для
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Звіринецькій, 2-6 у Печерському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 27.04.2016 №08/231-2014/ПР)
(ПР-9862 від 21.04.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
гр. Шахбязан Гаяне Володіївни від 09.06.2016 вх. №08/111-7132
щодо призупинення розгляду справи А-21934 до врегулювання спірних
питань.

Земельна ділянка площею 0,0258 га - у приватну власність.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи звернення громадянки Шахбязан Гаяне Володіївни
від 09,06,2016 вх, №08/111-7132 повернути проект рішення «Про передачу
громадянці Кліщ Яні Ігорівні у приватну власність земельної ділянки для
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Звіринецькій, 2-6 у Печерському районі м. Києва» з матеріалами
кадастрової справи А-21934 суб’єкту подання до вирішення спірних
питань між заявницею та громадянкою Шахбязан Г, В,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю, Г.,
Непоп В. І., Баленко І. М., Марченко Р, В С т а р о в о й т В, М.,
Кримчак С, О., Негрич М, М. участі в голосуванні не брали,
13.8.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22091
Проект рішення «Про передачу громадянці Ковриженко
Людмилі Миколаївні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Ватутіна, 7 у
Солом’янському районі м. Києва»
(доручення КМР від 19.05.2016 №08/231-2253/ПР)
(ПР-9973 від 17.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,0539 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Ковриженко Людмилі Миколаївні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Ватутіна, 7 у Солом’янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О, С , Зубко Ю. Г.>
Непоп В, І., Баленко І, М., Марченко Р, В,у Старовойт В. М,9
Кримчак С. 0 ,9Негрич М, М. участі в голосуванні не брали,
13.8.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22428
Проект рішення «Про передачу громадянину Чернєву
Єгору Володимировичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Вчительській, 20 у
Солом’янському районі м. Києва»
(доручення КМР від 29.08.2016 №08/231-3598/ПР)
(ПР-11183 від 29.08.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Чернєву Єгору Володимировичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Вчительській, 20 у Солом’янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Кадастрова справа А-18147
Проект рішення «Про передачу громадянину Рибченку
Анатолію Андрійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Прорізній, 3 у Святошинському районі м. Києва»
(доручення КМР від 08.06.2016 №08/231-2539/ПР)
(ПР-10175 від 31.05.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявника від 28.07.2016 вх. №08/Р-9125 щодо виконання
комісією рішення Окружного адміністративного суду.

Земельна ділянка площею 0,0948 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Рибченку Анатолію Андрійовичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Прорізній, 3 у Святошинському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко 7. М.9 Марченко Р. В., Старовойт В. М.9 Кримчак С. О.,
Михайленко В. О. участі в голосуванні не брали.
13.9. Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни):

13.9.1. 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»
(доручення КМР від 19.01.2016 №08/231-432/ПР)

(ПР-8391 від 18.01.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 16.02.2016
прийнято рішення відхилити проект рішення та доручити
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
підготувати проект рішення про відмову в передачі зазначеної
земельної ділянки, а також зарезервувати земельну ділянку для
оформлення та передачі її учасникам антитерористичної операції
на сході України.
Виносився 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.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.07.2016
прийнято рішення направити для розгляду робочою групою під
головуванням Картавого І. Л.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 08.07.2016 (реєстр. №75 від
19.07.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею ОД000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 08.07.2016,
зареєстрований від 19.07.2016 №75, підтримати проект рішення «Про
передачу громадянці Якуш Тетяні Іванівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Лазурній. 15 у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М., Марченко Р. В М и х а й л е н к о В. О. участі в
голосуванні не брали.
13.9.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-17488
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Караульній Галині Василівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Залежному, 18-и у Голосіївському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 24.05.2016 №08/231-2312/ПР)
(ПР-10005 від 18.05.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань

містобудування, архітектури та землекористування 19,07.2016
прийнято рішення відхилити проект рішення, повернути кадастрову
справу до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
для підготовки проекту рішення про відмову та зарезервувати
земельну ділянку для оформлення учаснику АТО.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом
гр. Караульної Г. В. від 26.07.2016 вх. №08/К-8971 щодо надання
пояснень по справі, та листом від 03.08.2016 вх. №08/К-9346 щодо
розгляду справи за обов’язкової присутності заявниці.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу громадянці
Караульній Галині Василівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Залежному, 18-и у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - немає, «проти» - немає, «утрималось» - 18.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.у
Баленко 7. М., Марченко Р. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

13.9.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-19139
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Задорожній Наталії Василівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Бродівській, 222-0 у Голосіївському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 20.01.2016 №08/231-469/ПР)
(ПР-8420 від 20.01.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 01.03.2016
прийнято рішення відхилити проект рішення та повернути його
суб’єкту подання.
Виносився на повторний розгляд 13.07.2016 згідно з листом
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
08.06.2016 №057021-11255 після особистого прийому у голови
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенка О. Г. Прийнято
рішення направити проект рішення для вивчення робочою групою
під головуванням Картавого І. Л.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом від
02.08.2016 (реєстр. №88 від 04.08.2016) засідання цієї робочої групи,
відповідно до якого постійній комісії рекомендовано підтримати
проект рішення та доручити Департаменту земельних ресурсів

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) провести перевірку використання
суміжних земельних ділянок.

Земельна ділянка площею 0,0779 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи протокол засідання робочої групи від 02.08.2016,
зареєстрований від 04.08.2016 М88, підтримати проект рішення «Про
передачу громадянці Задорожній Наталії Василівні у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 222-о у Голосіївському
районі м. Києва».
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) провести
перевірку щодо законності використання суміжних земельних ділянок.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І.М., Марченко Р. В. участі в голосуванні не брали.
13.9.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-13539
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Карікову Ігорю Володимировичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Голосіївському, 11 у Голосіївському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 28.03.2016 №08/231-1491/ПР)
(ПР-9338 від 24.03.2016)
На засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 26.04.2016
проект рішення було підтримано та відкладено винесення його на
пленарне засідання сесії Київської міської ради до затвердження
т ану зонування або детального тану цієї території.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом
представника заявника - Корікової О. Г. від 22.07.2016 вх. №08/К8818 щодо виключення з цільового призначення земельної ділянки
слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0799 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Карікову Ігорю Володимировичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Голосіївському, 11 у Голосіївському районі м. Києва» з
рекомендаціями, а саме: виключити з цільового призначення земельної

ділянки слова «будівництва і», враховуючи звернення представника
заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С , Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М., Марченко Р, В. участі в голосуванні не брали.
13.9.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-17601
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Дегтярьову Сергію Івановичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Залежному, 19-д у Голосіївському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 27.04.2016 №08/231-2013/ПР)
(ПР-9830 від 21.04.2016)
На засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19,07.2016
розгляд питання було перенесено на наступне засідання постійної
комісії.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Дегтярьову Сергію Івановичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Залежному, 19-д у Голосіївському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І.Л., Римаренка С.Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання. 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 Балицька О. С., Зубко Ю. Г.у
Баленко І. М., Марченко Р. В. участі в голосуванні не брали.
13.9.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22196
Повторний 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»
(доручення КМР від 18.05.2016 №08/231-2217/ПР)

(ПР-9962 від 17.05.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
громадянки Саєвич С. 77 від 03.06.2016 вх. №08/С-6883 щодо
врахування при розгляді обставин, викладених у листі, та з
проханням запросити заявницю на засідання комісії.
На засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.07,2016
прийнято рішення направити проект рішення для розгляду робочою
групою під головуванням Картавого І. Л.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 08.07.2016 (реєстр. №75 від
19.07.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
відхилити проект рішення, повернути його суб’єкту подання для
підготовки проекту рішення про відмову та зарезервувати земельну
ділянку для учасників АТО.
.

Земельна ділянка площею 0,0652 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи протокол засідання робочої групи від 08.07.2016,
зареєстрований від 19.07.2016 №75, відхилити 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».
2. Повернути проект рішення з матеріалами кадастрової справи
А-22196 суб9єкту подання для підготовки проекту рішення про відмову в
передачі земельної ділянки, оскільки заявниця немає жодного відношення
до зазначеної 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 сім9ям киян, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М., Марченко Р. В. участі в голосуванні не брали.
13.9.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-12102
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
земельної ділянки громадянину Телюку Віталію
Петровичу, члену садового товариства «Південне»
Дарницького району м. Києва, для ведення колективного
садівництва на вул. 61-ій Садовій, діл. 144 у Дарницькому
районі м. Києва»
(доручення КМР від 15.03.2016 №08/231-1346/ПР)
(ПР-9213 від 10.03.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань

містобудування, архітектури та землекористування 19.04,2016
прийнято рішення направити проект рішення для розгляду
постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної
політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом
№29/288/03-14 з протоколу №14 засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань екологічної політики від 13.07.2016,
відповідно до якого проект рішення підтримано.

Земельна ділянка площею 0,0970 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
громадянину Телюку Віталію Петровичу, члену садового товариства
«Південне» Дарницького району м. Києва, для ведення колективного
садівництва на вул. 61-ій Садовій, діл. 144 у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М.у Марченко Р. В. участі в голосуванні не брали.
13.9.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21654
Повторний 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. Вірменській, 32 у Дарницькому районі
м. Києва»
(доручення КМР від 30.05.2016 №08/231-2389/ПР)
(ПР-10116 від 26.05.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.07.2016
прийнято рішення направити проект рішення для вивчення робочою
групою під головуванням Картавого І. Л.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 08.07.2016 (реєстр. №75 від
19.07.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
повернути проект рішення суб’єкту поданняу оскільки відсутній
затверджений детальний план території.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
громадянки Калініченко К. С. від 12.07.2016 вх. №08/К-6992 щодо
зупинення розгляду справи та проведення перевірки порушень
земельного законодавства.

Земельна ділянка площею 0,0342 га - у приватну власність.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 08.07.2016,
зареєстрований від 19.07.2016 №75, повернути 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. Вірменській, 32 у Дарницькому
районі м. Києва» суб’єкту подання, оскільки відсутній затверджений план
зонування або детальний план цієї території відповідно до частини
третьої статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М., Марченко Р. В. участі в голосуванні не брали.
ІЗ.ІО.Розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішення Київської міської
ради):

13.10.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22166
Проект рішення «Про внесення змін у додаток до
рішення Київської міської ради від 12.07.2012 № 896/8233
«Про приватизацію земельних ділянок для будівництва та
обслуговування житлових будинків, господарських
будівель і споруд у Шевченківському районі м. Києва»
(доручення КМР від 27.04.2016 №08/231-2017/ПР)
(ПР-9742 від 18.04.2016)

Проектом рішення передбачено: внести зміни у п’ятій позиції додатку до

рішення, а саме:
- у п’ятій графі слова «Бєлякін Віктор Семенович» замінити словами «Гірак
Жанна Вікторівна».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Дворніков В. М.
УХВАЛИЛИ: Повернути проект рішення «Про внесення змін у додаток до
рішення Київської міської ради від 12.07.2012 № 896/8233 «Про приватизацію
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд у Шевченківському районі м. Києва»
суб’єкту подання на доопрацювання для надання інформації щодо того, чи
було виконано рішення Київської міської ради від 12.07.2012 № 896/8233 та
зареєстровано право власності на земельну ділянку.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М., Марченко Р. В., Банас Д. М., Негрич М. М.,
Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.

13.11. Повторний розгляд кадастрових справ (погодження технічної
документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки):
13.11.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрові справи А-21504 (А-21036)
Проект
рішення
«Про
погодження
технічних
документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки на 15 км Житомирського шосе у Святошинському
районі м. Києва колективу індивідуальних забудовників
«Чайка» для будівництва та обслуговування котеджних
малоповерхових будівель»
(доручення КМР від 13.07.2016 №08/231-2973/ПР)
(ПР-10732 від 13.07.2016)

Проектом рішення передбачено: погодження технічних документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 19,9339 га на 36
земельних ділянок площами 0,1000 га, 0,1000 га, 0,1000 га, 0,1000 га, 0,1000 га,
0,1000 га, 0,1000 га, 0,1000 га, 0,0749 га, 0,1000 га, 0,1000 га, 0,1000 га,
0,1000 га, 0,1000 га, 0,1000 га, 0,1000 га, 0,1000 га, 0,1000 га, 0,1000 га,
0,1000 га, 0,1000 га, 0,1000 га, 0,1000 га, 0,1000 га, 0,1000 га, 0,1000 га,
0,1000 га, 0,1000 га, 0,1000 га, 0,1000 га, 0,1000 га, 0,1000 га, 0,1000 га,
0,1000 га, 0,1000 га та 16,4590 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е., Агєєва В. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про погодження технічних
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на 15 км
Житомирського шосе у Святошинському районі м. Києва колективу
індивідуальних забудовників «Чайка» для будівництва та обслуговування
котеджних малоповерхових будівель».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко Б М.у Марченко Р. В.9 Петровець О. Ф. участі в
голосуванні не брали.
14. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються
14.1. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни):
14.1.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22703
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Гончаренку В’ячеславу Олександровичу у
пров. Залежному, 19-м у Голосіївському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 20.04.2016 №08/231-1926/ПР)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,0952 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Гончаренку В’ячеславу Олександровичу у пров. Залежному, 19-м
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Направити зазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-22703 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» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С , Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М.у Марченко Р. В., Петровець О. Ф., Росляков В. В.,
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
14.1.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26347
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Дудку Ярославу Анатолійовичу у
пров. Залежному, 19з у Голосіївському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 20.04.2016 №08/231-1932/ПР)
(ПР-9688 від 14.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Дудку Ярославу Анатолійовичу у пров. Залежному, 19з у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Направити зазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-26347 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» —15, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М., Марченко Р. В., Петровець О. Ф., Росляков В. В
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
14.1.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23845
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Сапронову Олександру Олександровичу у
пров. Залежному, 19 г у Голосіївському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 21.04.2016 №08/231-1950/ПР)
(ПР-9784 від 19.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Сапронову Олександру Олександровичу у пров. Залежному, 19 г
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Направити зазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-23845 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» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М.у Марченко Р. В., Петровець О. Ф., Кісільов І. И ,
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
14.1.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23694
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Плаксію Петру Михайловичу у мікрорайоні
Чапаєвка Голосіївського району м. Києва для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд»
(доручення КМР від 20.04.2016 №08/231-1928/ПР)
(ПР-9687 від 14.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,0837 га - у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Плаксію Петру Михайловичу у мікрорайоні Чапаєвка
Голосіївського району м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г.9 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» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С.9 Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М.у Марченко Р. В.9 Петровець О. Ф., Кісільов І. П.у
Старовойт В. М.9Непоп В. І. участі в голосуванні не брали.
14.1.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23825
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Радченко Галині Сергіївні на вул. СвятоГеоргіївській, 33 у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 21.04.2016 №08/231-1949/ПР)
(ПР-9782 від 19.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Радченко Галині Сергіївні на вул. Свято-Георгіївській, 33 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Направити зазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-23825 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з
питань екологічної політики.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С.9 Зубко Ю. Г.9
Баленко І. М.у Марченко Р. В.9 Петровець О. Ф.9 Кісільов І. П.9
82

14.1.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25325
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Грищенку Миколі Федосовичу на
вул. Бродівській, 82-6 у Голосіївському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 27.04.2016 №08/231-2032/ПР)
(ПР-9817 від 20.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,08 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 7. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Грищенку Миколі Федосовичу на вул. Бродівській, 82-6 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
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» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М., Марченко Р. В., Петровець О. Ф., Кісільов І. П.,
Старовойт В. М., Непоп В. І. участі в голосуванні не брали.
14.1.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23283
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Пільганчуку Дмитру Анатолійовичу на
вул. Старообухівській, 7-а у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 27.04.2016 №08/231-2019/ПР)
(ПР-9800 від 20.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Пільганчуку Дмитру Анатолійовичу на вул. Старообухівській, 7а у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
м іст обудуванняархіт ект ури
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» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М.9 Марченко Р. В., Петровець О. Ф., Кісільов І. И ,
Старовойт В. М., Непоп В. /., Римаренко С. Г. участі в
голосуванні не брали.
14.1.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25866
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр. Литвиновій Наталії Іванівні на вул. Вітавській, 77а у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд»
(доручення КМР від 27.04.2016 №08/231-2029/ПР)
(ПР-9813 від 20.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,07 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр. Литвиновій Наталії Іванівні на вул. Вітавській, 77а у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування 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» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С.> Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М., Марченко Р. В., Петровець О. Ф., Кісільов І. П,,
Старовойт В. М.> Непоп В. І., Римаренко С. Г., Кримчак С. О.
участі в голосуванні не брали,
14.1.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-19401
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Горбатюк Катерині Іванівні у пров. Івана
Франка, 31-6 у Дарницькому районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 20.04.2016 №08/231-1925/ПР)
(ПР-9685 від 14.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,05 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Горбатюк Катерині Іванівні у пров. Івана Франка, 31-6 у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І, Л., Римаренка С, Г., Рослякова В, В, для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Картавого І, Л,
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О, С,, Зубко Ю, Г.,
Баленко І, М., Марченко Р, В., Петровець О, Ф К і с і л ь о в І, И ,
Старовойт В, М,у Непоп В, /., Кримчак С, О, участі в
голосуванні не брали.
14.1.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-20498
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Неядлій Ірині Олексіївні на вул. Березневій,
32-г у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд»
(доручення КМР від 26.04.2016 №08/231-1976/ПР)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Неядлій Ірині Олексіївні на вул. Березневій, 32-г у Дарницькому
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С , Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М.у Марченко Р. В., Петровець О. Ф., Кісільов 1. П.,
Старовойт В. М., Непоп В. І., Кримчак С. О. участі в
голосуванні не брали.
14.1.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22795
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Потапенку Борису Михайловичу у
пров. Промисловому, 11-6 у Дарницькому районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 10.05.2016 №08/231-2074/ПР)
(ПР-9796 від 20.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,06 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Потапенку Борису Михайловичу у пров. Промисловому, 11-6 у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Картавого І. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С.у Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М.9 Марченко Р. В., Петровець О. Ф.у Кісільов І. П.,

14.1.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25915
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Калько Раїсі Анатоліївні у Дарницькому
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 27.04.2016 №08/231-2033/ПР)
(ПР-9811 від 20.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею ОДО га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією секретаря постійної 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
громадянці Калько Раїсі Анатоліївні у Дарницькому районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і
споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М , Марченко Р. В., Петровець О. Ф.у Кісільов І. П.,
Старовойт В. М.у Непоп В. І., Кримчак С. О. участі в
голосуванні не брали.
14.1.13. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26526
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Гузченку Олександру Петровичу на
вул. Ватутіна, 14а у Солом’янському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 27.04.2016 №08/231-2020/ПР)
(ПР-9787 від 20.04.2016)

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 Гузченку Олександру Петровичу на вул. Ватутіна, 14а у

Солом’янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С.у Зубко Ю. Г.у
Баленко І. М.у Марченко Р. В., Петровець О. Ф.у Кісільов І. П.у
Старовойт В. М., Непоп В. І., Кримчак С. О. участі в
голосуванні не брали.
14.1.14. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26653
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Черненко Валентині Анатоліївні на
вул. Повітрофлотській, 69 а у Солом’янському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 12.05.2016 №08/231-2148/ПР)
(ПР-9887 від 27.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,07 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Черненко Валентині Анатоліївні на вул. Повітрофлотській, 69 а у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г.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» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С.у Зубко Ю. Г.у
Баленко І. М.у Марченко Р. В.у Петровець О. Ф.у Кісільов І. П.у
Старовойт В. М.у Непоп В. І.у Кримчак С. О. участі в
голосуванні не брали.
14.1.15. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26769
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Власовій Аллі Борисівні на вул. Шевченка, 7
б у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і

обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд»
(доручення КМР від 24.05.2016 №08/231-2313/ПР)
(ПР-10041 від 19.05.2016)

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
громадянці Власовій Аллі Борисівні на вул. Шевченка, 7 б у Солом’янському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко /. М., Марченко Р. В., Петровець О. Ф., Кісільов І. П.,
Старовойт В. Ж , Непоп В. І., Кримчак С. О. участі в
голосуванні не брали.
14.2. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадяни):
14.2.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26155
Повторний 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»
(доручення КМР від 11.04.2016 №08/231-1737/ПР)
(ПР-9486 від 04.04.2016)
На засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.07.2016
прийнято рішення направити проект рішення для розгляду
робочою групою під головуванням Картавого І. Л.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 08.07.2016 (реєстр. №75 від
19.07.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,07 га —у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 08.07.2016,
зареєстрований від 19.07.2016 №75, підтримати 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М.у Марченко Р. В.у Петровець О. Ф.у Кісільов І. И ,
Старовойт В. М.у Непоп В. І. участі в голосуванні не брали.
14.2.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26212
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Ященко Олесі
Андріївні на вул. Лазурній у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 11.05.2016 №08/231-2116/ПР)
(ПР -9815 від 20.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
19.07.2016 прийнято рішення направити проект рішення для
вивчення робочою групою під головуванням Картавого І. Л.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 27.07.2016 (реєстр. №82 від
29.07.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
відхилити проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,05 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 27.07.2016,
зареєстрований від 29.07.2016 №82, відхилити проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Ященко Олесі Андріївні на вул. Лазурній у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд», оскільки відповідно до
матеріалів детального плану території селища Чапаєвка, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 20.12.2007 №1463/4296, більша частина
земельної ділянки потрапляє до меж запроектованої дороги.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М.у Марченко Р. В., Петровець О. Ф., Кісільов І. П.,
Старовойт В. М., Непоп В. І. участі в голосуванні не брали.
14.2.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22371
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Утєвій Катерині
Юріївні у 4-ому пров. Франка, 37 у Дарницькому районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 29.03.2016 №08/231-1527/ПР)
(ПР-9394 від 28.03.2016)
На засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29,06,2016
прийнято рішення направити проект рішення для розгляду
робочою групою під головуванням Картавого І. Л.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 08.07.2016 (реєстр. №75 від
19.07.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
розглянути на засіданні проект рішення в присутності заявниці.

Земельна ділянка площею 0,07 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Утєвій Катерині Юріївні у 4-ому пров. Франка, 37 у Дарницькому
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд» на наступне засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування, на яке запросити заявницю.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М., Марченко Р. В., Петровець О, Ф., Кісільов І. П.,
Старовойт В. М., Непоп В. І,, Бродський В. Я . участі в
голосуванні не брали.
14.2.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24456
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Пайковій Олені
Миколаївні, члену садівничого товариства «Дніпро-1», на
вул. 51-ій Садовій, діл. 5-Б у Дарницькому районі
м. Києва для ведення колективного садівництва»
(доручення КМР від 29.03.2016 №08/231-1529/ПР)
(ПР-9402 від 28.03.2016)
На засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016
прийнято рішення направити проект рішення для розгляду
робочою групою під головуванням Картавого І. Л.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 08.07.2016 (реєстр. №75 від
19 07.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано

Земельна ділянка площею 0Д 0 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 08.07.2016,
зареєстрований від 19.07.2016 М75, підтримати проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Пайковій Олені Миколаївні, члену садівничого
товариства «Дніпро-1», на вул. 51-ій Садовій, діл. 5-Б у Дарницькому районі
м. Києва для ведення колективного садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М., Марченко Р. В., Петровець О. Ф., Кісільов І. П.,
Старовойт В. М., Непоп В. І., Бродський В. Я. участі в
голосуванні не брали.
14.2.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22782
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Сопрун Тетяні
Сергіївні у 2-ому пров. Гоголя, 21 у Дарницькому районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 18.04.2016 №08/231-1867/ПР)
(ПР-9644 від 12.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
19.07.2016 прийнято рішення направити проект рішення для
вивчення робочою групою під головуванням Картавого І. Л.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 27.07.2016 (реєстр. №84 від
29.07.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
відхилити проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,04 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 27.07.2016,
зареєстрований від 29.07.2016 №84, відхилити проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Сопрун Тетяні Сергіївні у 2-ому пров. Гоголя,
21 у Дарницькому районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С З у б к о Ю. Г.у
Баленко І. М.у Марченко Р. В П е т р о в е ц ь О. Ф., Кісільов І. 77.,
Старовойт В. М.у Непоп В. І., Бродський В. Я., Харченко О. В,
участі в голосуванні не брали,
14.2.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23432
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Дробишеву
Олегу Вячеславовичу на вул. Крилова, 22-ж у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд»
(доручення КМР від 05.04.2016 №08/231-1649/ПР)
(ПР-9461 від 04.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
19,07.2016 прийнято рішення направити проект рішення для
вивчення робочою групою під головуванням Картавого І. Л.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 27.07.2016 (реєстр. N983 від
29.07.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 27.07.2016,
зареєстрований від 29.07.2016 №83, підтримати проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Дробишеву Олегу Вячеславовичу на
вул. Крилова, 22-ж у Дарницькому районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М , Марченко Р. В.у Петровець О. Ф.у Кісільов І. 77.,
Старовойт В. М.9 Непоп В. 7., Бродський В. Я., Харченко О. В.
участі в голосуванні не брали.
14.2.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23370
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Федюковій
Світлані Валеріївні на вул. Березневій, 2-ж у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва та

обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд»
(доручення КМР від 18.04.2016 №08/231-1863/ПР)
(ПР-9652 від 12.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
19.07.2016 прийнято рішення направити проект рішення для
вивчення робочою групою під головуванням Картавого 1. Л.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 02.08.2016 (реєстр. №88 від
04.08.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
відхилити проект рішення.

Земельна ділянка площею ОДО га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 02.08.2016,
зареєстрований від 04.08.2016 №88, відхилити проект рішення «Про
надайня дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Федюковій Світлані Валеріївні на
вул. Березневій, 2-ж у Дарницькому районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд», оскільки
земельна ділянка не забудована та відсутній затверджений план
зонування або детальний план цієї території відповідно до частини
третьої статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М., Марченко Р. В., Петровець О. Ф., Кісільов І. П.,
Старовойт В. М., Непоп В. І., Бродський В. Я., Харченко О. В.
участі в голосуванні не брали.
14.2.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23369
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Гурину Іллі
Володимировичу на вул. Березневій, 2-е у Дарницькому
районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 18.04.2016 №08/231-1861/ПР)
(ПР-9654 від 12.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
19.07.2016 прийнято рішення направити проект рішення для
вивчення робочою групою під головуванням Картавого І. Л.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 02.08.2016 (реєстр. №88 від
04.08.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано

Земельна ділянка площею ОДО га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 02.08.2016',
зареєстрований від 04.08.2016 №88, відхилити проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Гурину Іллі Володимировичу на
вул. Березневій, 2-е у Дарницькому районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М., Марченко Р. В., Петровець О. Ф., Кісільов І. П.,
Старовойт В. М., Непоп В. І., Бродський В. Я., Харченко О. В.
участі в голосуванні не брали.
14.2.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26186
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Туганову
Олександру Володимировичу у пров. Совському, 25 у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд»
(доручення КМР від 29.03.2016 №08/231-1536/ПР)
(ПР-9379 від 28.03.2016)
На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
24.05.2016-31.05.2016 13.07.2016 прийнято рішення відкласти
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 19.07.2016
рішення не було прийняте.
,

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Туганов О. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Туганову Олександру Володимировичу у пров. Совському, 25 у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2.
Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для
95

додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Картавого І. Л.
3.
Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С , Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М.> Марченко Р. В., Петровець О. Ф., Кісільов І. /7.,
Старовойт В. М., Непоп В. /., Бродський В. Я. участі в
голосуванні не брали.
14.2.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23856
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Моллер Вірі
Тимофіївні на вул. Жамбила Жабаєва,
9 у
Шевченківському районі м. Києва для ведення
садівництва»
(доручення КМР від 03.02.2016 №08/231-678/ПР)
(ПР-8620 від 02.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 01.03.2016
прийнято рішення направити проект рішення для розгляду
робочою групою під головування Михайленка В. О. та на розгляд
постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної
політики, яка відклала розгляд проекту рішення до отримання
висновку робочої групи (витяг №29/288/03-06 з протоколу
засідання № 6 від 23.03.2016).
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом № 66 від
30.06.2016 з протоколу засідання робочої групи, відповідно до якого
прийнято рішення направити проект рішення на розгляд постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування для прийняття рішення, а
також звернутись до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) за інформацією щодо того, чи
повідомляла заявниця про початок розроблення документації із
землеустрою.

Земельна ділянка площею 0,04 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Михайленко В. О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Моллер Вірі Тимофіївні на вул. Жамбила Жабаєва, 9 у
Шевченківському районі м. Києва для ведення садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М., Марченко Р. В., Кісільов І. 77., Старовойт В. М ,
Непоп В. 7. участі в голосуванні не брали.
14.3. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - державні,
комунальні підприємства):

14.3.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26602
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень
Дарницького
району
м. Києва
на
вул. Декабристів, 5-6 у Дарницькому районі м. Києва для
облаштування, експлуатації та обслуговування зелених
насаджень (скверу)»
(доручення КМР від 12.05.2016 №08/231-2150/ПР)
(ПР-9892 від 27.04.2016)
Проект рішення паралельно розглядається постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,83 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Дарницького
району м. Києва на вул. Декабристів, 5-6 у Дарницькому районі м. Києва для
облаштування, експлуатації та обслуговування зелених насаджень (скверу)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О.
С., Зубко Ю. Г.,
Баленко 7. М , Марченко Р. В.у Кісільов 7. 77.,Старовойт В. М.,
Непоп В. 7. участі в голосуванні не брали.
14.3.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26632
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Деснянського районі м. Києва у парку Дружби
народів (в тому числі заказник «Урочище Бобровня») у
Деснянському районі м. Києва для утримання та
благоустрою зелених зон і зелених насаджень та
обслуговування території парку»

(доручення КМР від 24.05.2016 №08/231-2317/ПР)
(ПР-10026 від 19.05.2016)
Проект рішення паралельно розглядається постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельні ділянки орієнтовними площами 0,13 га, 0,12 га, 3,99 га, 133,86 га,
5,99 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дюжев С. А.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського
районі м. Києва у парку Дружби народів (в тому числі заказник «Урочище
Бобровня») у Деснянському районі м. Києва для утримання та благоустрою
зелених зон і зелених насаджень та обслуговування території парку».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С , Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М , Марченко Р. В.9 Кісільов І. П.у Старовойт В. М.,
Непоп В. І., Картавий І. Л., Петровець О. Ф. участі в
голосуванні не брали.
14.3.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26967
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Дніпровського району м. Києва у парку
«Вербовий гай» вздовж Дніпровської набережної у
Дніпровському районі м. Києва для утримання парку»
(доручення КМР від 10.08.2016 №08/231-3405/ПР)
(ПР-10976 від 04.08.2016)
Проект рішення паралельно розглядається постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка орієнтовною площею 5,93 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Дніпровського
району м. Києва у парку «Вербовий гай» вздовж Дніпровської набережної у
Дніпровському районі м. Києва для утримання парку».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М.у Марченко Р. В., Кісільов І. П.у Старовойт В. М.у
Непоп В. І., Картавий І. Л.9 Петровець О. Ф. участі в
голосуванні не брали.

14.3.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26549
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Оболонського району м. Києва в урочищі
«Наталка» в Оболонському районі м. Києва для створення
ландшафтно-рекреаційного
паркового
комплексу
«Оболонь»
(доручення КМР від 17.05.2016 №08/231-2190/ПР)
(ПР-9935 від 11.05.2016)
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської
міської ради з питань екологічної політики.

Земельні ділянки орієнтовними площами 0,77 га, 1,59 га, 1,57 га, 14,77 га,
2,26 га, 2,01 га, 1,93 га, 3,89 га, 8,93 га, 4,65 г а - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського
району м. Києва в урочищі «Наталка» в Оболонському районі м. Києва для
створення ландшафтно-рекреаційного паркового комплексу «Оболонь».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М., Марченко Р. В., Кісільов І. П., Старовойт В. М.9
Непоп В. /., Картавий /. Л., Петровець О. Ф. участі в
голосуванні не брали.
14.3.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26777
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Оболонського району м. Києва в урочищі
Наталка в Оболонському районі м. Києва для утримання
та
експлуатації
зелених
насаджень
загального
користування»
(доручення КМР від 04.07.2016 №08/231-2805/ПР)
(ПР-10459 від 29.06.2016)
Проект рішення паралельно розглядається постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка орієнтовною площею 7,13 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського
району м. Києва в урочищі Наталка в Оболонському районі м. Києва для
утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М., Марченко Р. В., Кісільов І. И , Старовойт В. М.,
Непоп В. /., Картавий І. Л., Петровець О. Ф. участі в
голосуванні не брали.
14.3.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25288
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Київському національному музею Російського мистецтва
на вул. Шовковичній, 17/2 літери «А» «В» у Печерському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
музею-галереї»
(доручення КМР від 26.04.2016 №08/231-2002/ПР)
(ПР-9721 від 15.04.2016)
Проект рішення паралельно розглядається постійною
комісією Київської міської ради з питань культури, туризму та
інформаційної політики.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,15 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Київському
національному
музею
Російського
мистецтва
на
вул. Шовковичній, 17/2 літери «А» «В» у Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування музею-галереї».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М., Марченко Р. В., Кісільов І. П., Старовойт В. М.у
Непоп В. І., Картавий І. Л., Петровець О. Ф., Турець В. В.
участі в голосуванні не брали.
14.3.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26466
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству «Київський метрополітен»
на вул. Мечникова, 9-11 у Печерському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування вентиляційного

кіоску»
(доручення КМР від 11.05.2016 №08/231-2107/ПР)
(ПР-9855 від 21.04.2016)
Проект рішення паралельно розглядається постійною
комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв ’я зку та
реклами
.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,0017 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству «Київський метрополітен» на вул. Мечникова,
9-11 у Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
вентиляційного кіоску».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.у
Баленко І. М.у Марченко Р. В., Кісільов І. /7., Старовойт В. М.,
Непоп В. /., Петровець О. Ф Т у р е ц ь В. В. участі в голосуванні
не брали.
14.3.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27156
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Печерського району м. Києва на Парковій
дорозі у Печерському районі м. Києва для утримання
парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Аскольдова
могила»
(доручення КМР від 10.08,2016 №08/231-3402/ПР)
(ПР-10973 від 04.08.2016)
Проект рішення паралельно розглядається постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельні ділянки орієнтовними площами 3,27 га та 14,73 га - у постійне
користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Печерського
району м. Києва на Парковій дорозі у Печерському районі м. Києва для
утримання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Аскольдова могила».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С.у Зубко Ю. Г.у
Баленко І. М.у Марченко Р. В., Кісільов І. П.у Старовойт В. М.у

14.3.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26567
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству «Київський метрополітен»
на вул. Ярославській, 20, на вул. Верхній Вал, 30 та на
площі Контрактовій у Подільському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування вентиляційних кіосків
№ 121, № 120, № 119»
(доручення КМР від 24.05.2016 №08/231-2316/ПР)
(ПР-10052 від 20.05.2016)
Проект рішення паралельно розглядається постійною
комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв ’я зку та
реклами.

Земельні ділянки орієнтовними площами 0,0014 га, 0,0037 га та 0,0045 га - у
постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству «Київський метрополітен» на вул. Ярославській,
20, на вул. Верхній Вал, 30 та на площі Контрактовій у Подільському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування вентиляційних кіосків № 121,
№120, №119».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М.у Марченко Р. В., Кісільов І. П., Старовойт В. М.у
Непоп В. І., Петровець О. Ф.у Турець В. В. участі в голосуванні
не брали.
14.3.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25842
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Шевченківському району м. Києва на
вул. Тургенєвській, 72, 74, 74-6 у Шевченківському
районі м. Києва для обслуговування території скверу»
(доручення КМР від 20.04.2016 №08/231-1920/ПР)
(ПР-9704 від 14.04.2016)
Проект рішення паралельно розглядається постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,23 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Шевченківському району м. Києва на вул. Тургенєвській, 72, 74, 74-6 у
Шевченківському районі м. Києва для обслуговування території скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М., Марченко Р. В., Кісільов І. /7., Старовойт В. М ,
Непоп В. /., Петровець О. Ф., Турець В. В. участі в голосуванні
не брали.
14.4. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок державні, комунальні підприємства):

14.4.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26922
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Департаменту будівництва
та житлового забезпечення виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
на перетині вул. Мілютенка та вул. Шолом-Алейхема у
Деснянському районі м. Києва для будівництва,
обслуговування та експлуатації житлового будинку (в
тому числі для відселення мешканців) з об’єктами
торговельно-побутового призначення»
(доручення КМР від 31.05.2016 №08/231-2399/ПР)
(ПР-10167 від 31.05.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
24.05.2016 -31.05.2016 проект рішення направлено для розгляду
робочою групою під головуванням Харченка О. В.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом від
26.07.2016 засідання робочої групи (реєстр. №76 від 27.07.2016),
відповідно до якого постійній комісії рекомендовано відхилити
проект рішення та повернути його суб’єкту подання на
доопрацювання, враховуючи звернення ОГБК «Волгоградський» від
08.06.2016вх. №08/9801.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,85 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В., Шарій В. В., Харченко О. В.,
Жилик Л. Д.

УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 26.07.2016,
зареєстрований від 27.07.2016 №76, відхилити проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Департаменту будівництва та житлового забезпечення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на перетині вул. Мілютенка та вул. Шолом-Алейхема у
Деснянському районі м. Києва для будівництва, обслуговування та
експлуатації житлового будинку (в тому числі для відселення мешканців) з
об’єктами торговельно-побутового призначення».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М., Марченко Р. В., Кісільов І. П., Старовойт В. М.,
Непоп
В. І.,
Петровець
О. Ф.,
Римаренко
С. Г.,
Михайленко В. О. участі в голосуванні не брали.
14.4.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26408
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки державному підприємству
«ЕКО» на вул. Старонаводницькій, 8а у Печерському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
багатоповерхового житлового будинку»
(доручення КМР від 18.04.2016 №08/231-1849/ПР)
(ПР-9666 від 13.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.07.2016
прийнято рішення відкласти розгляд питання на чергове засідання
комісії, на яке запросити заявника.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,64 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
державному підприємству «ЕКО» на вул. Старонаводницькій, 8а у
Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
багатоповерхового житлового будинку» на наступне засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С'., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М., Марченко Р. В., Кісільов І. П., Старовойт В. М.,
Непоп
В. І.,
Петровець
О. Ф.,
Римаренко
С. Г.,
Михайленко В. О. участі в голосуванні не брали.

14.4.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26479
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Державній службі
статистики України та державному підприємству
«Інформаційно-аналітичне агентство» на вул. Шота
Руставелі, 5 у Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі»
(доручення КМР від 26.04.2016 №08/231-2004/ПР)
(ПР-9673 від 14.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.07.2016
прийнято рішення відкласти розгляд питання на чергове засідання
комісії, на яке запросити заявника.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,20 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Державній службі статистики України та державному підприємству
«Інформаційно-аналітичне агентство» на вул. Шота Руставелі, 5 у
Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
адміністративної будівлі».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М.у Марченко Р. В., Кісільов І. П.у Старовойт В. М . 9
Непоп
В. І.у
Петровець
О. Ф.,
Римаренко
С. Г.,
Михайленко В. О. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

14.4.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-20622
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення
земельних
ділянок
комунальному
підприємству
«Дирекція
будівництва
шляховотранспортних споруд м. Києва» на Поштовій площі у
Подільському районі м. Києва для будівництва об’єкта
багатофункціонального призначення та комплексного
благоустрою скверу на Поштовій площі в складі проекту
реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій
площі»
(доручення КМР від 13.04.2016 №08/231-1807/ПР)

(ПР-9621 від 12.04.2016)
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
19.07.2016 прийнято рішення відкласти розгляд питання на
наступне засідання, на яке запросити заявника.

Земельні ділянки орієнтовними площами 0,44 га та 0,67 га - у постійне
користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству «Дирекція будівництва шляхово-транспортних
споруд м. Києва» на Поштовій площі у Подільському районі м. Києва для
будівництва об’єкта багатофункціонального призначення та комплексного
благоустрою скверу на Поштовій площі в складі проекту реконструкції
транспортної розв’язки на Поштовій площі» до його розгляду постійною
комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв9язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М.у Марченко Р. В., Кісільов І. /7., Старовойт В. М.,
Непоп
В. /.,
Петровець
О. Ф.,
Римаренко
С. Г.,
Михайленко В. О. участі в голосуванні не брали.
14.5. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - юридичні особи):

14.5.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25513
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
малому приватному підприємству на підставі власності
громадянина України «Аріадна» на вул. Гайдара, 22 у
Голосіївському районі м. Києва для експлуатації і
обслуговування нежитлової будівлі (офісно-складських
приміщень)»
(доручення КМР від 07.04.2016 №08/231-1699/ПР)
(ПР-9550 від 07.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,31 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки малому
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приватному підприємству на підставі власності громадянина України
«Аріадна» на вул. Гайдара, 22 у Голосіївському районі м. Києва для
експлуатації і обслуговування нежитлової будівлі (офісно-складських
приміщень)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Б ,
Баленко І. М., Марченко Р. В., Кісільов І. П., Старовойт В. М.,
Непоп
В. І.,
Петровець
О. Ф.,
Римаренко
С. Г.у
Михайленко В. О. участі в голосуванні не брали.
14.5.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26214
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ
ДІМ «СХІДНІ СОЛОДОЩІ» на вул. Миколи Грінченка,
10/6 (літера А) у Голосіївському районі м. Києва для
реконструкції, експлуатації та подальшого обслуговування
комплексу будівель з надання ритуальних послуг»
(доручення КМР від 23.05.2016 №08/231-2279/ПР)
(ПР-10042 від 20.05.2016)
До Київської міської ради надійшов лист-повідомлення ТОВ
«ТД «Східні солодощі» від 09.06.2016 вх. 08/9880 щодо початку
розроблення проекту землеустрою. А також, до постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування надійшло депутатське звернення М. Негрича від
27.07.2016 вх. №08/12887 щодо розгляду справи-клопотання К-26214.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
ТОВ «ТД «Східні солодощі» від 06.09.2016 вх. N.908/15011 з
проханням викласти цільове призначення земельної ділянки в такій
редакції: «для експлуатації та обслуговування комплексу будівель з
надання ритуальних послуг».

Земельна ділянка площею 0,03 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Негрич М. М., Єрмоленко Д. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «СХІДНІ
СОЛОДОЩІ» на вул. Миколи Грінченка, 10/6 (літера А) у Голосіївському
районі м. Києва для реконструкції, експлуатації та подальшого
обслуговування комплексу будівель з надання ритуальних послуг» з
рекомендаціями, а саме: викласти цільове призначення земельної ділянки в
такій редакції: «для експлуатації та обслуговування комплексу будівель з
надання ритуальних послуг», враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М., Марченко Р. В., Старовойт В. М., Непоп В. І.,
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
14.5.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25313
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «ТРЕФІК
ЛАИТ» на вул. Віскозній, 3 у Деснянському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування офісноскладської будівлі»
(доручення КМР від 11.05.2016 №08/231-2110/ПР)
(ПР-9759 від 18.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,47 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І., Губницин А. С.,
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «ТРЕФІК ЛАИТ» на вул. Віскозній,
З у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування офісноскладської будівлі».
2. Звернутися до управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради з проханням надати інформацію щодо наявності
судових рішень з приводу нерухомого майна, розташованого на зазначеній
земельній ділянці.
3. Звернутися до Головного управління Національної поліції у м. Києві з
проханням надати інформацію щодо наявності відкритих кримінальних
проваджень та проведення досудового розслідування з приводу законності
набуття права власності заявником на нерухоме майно, розташоване на
зазначеній земельній ділянці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М., Марченко Р. В., Кісільов І. П., Старовойт В. М.,
Непоп В. І., Римаренко С. Г., Михайленко В. О. участі в
голосуванні не брали.
14.5.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25423
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Вест Інвест
Компані» на бульв. Перова, 26-6 у Дніпровському районі
м. Києва
для
експлуатації
та
обслуговування
адміністративної будівлі»

Земельна ділянка площею 0,21 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г , Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Вест Інвест Компані» на
бульв. Перова, 26-6 у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування адміністративної будівлі» на наступне засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування, на яке запросити заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.9
Баленко І. М , Марченко Р. В., Кісільов І, П.9 Старовойт В. М.,
Непоп В. І., Римаренко С Г., Михайленко В. О. участі в
голосуванні не брали.
14.5.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25545
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АРМОРГАРАНТ»
на
вул. Березняківській, 21а у Дніпровському районі м. Києва
для організації транспортної інфраструктури (заїзду)»
(доручення КМР від 20.04.2016 №08/231-1919/ПР)
(ПР-9755 від 18.04.2016)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв ’я зку та
реклами.

Земельна ділянка площею 0,13 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРМОРГАРАНТ»
на вул. Березняківській, 21а у Дніпровському районі м. Києва для організації
транспортної інфраструктури (заїзду)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко 1. М , Марченко Р. В., Кісільов І. П., Старовойт В. М.у
Непоп В. І.у Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.

14.5.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26075
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватному
акціонерному
товариству
«Фірма
«ХОЗІМПЕКС» на вул. Академіка Бутлерова, 6 у
Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування цілісного майнового комплексу»
(доручення КМР від 27.04.2016 №08/231-2012/ПР)
(ПР-9796 від 18.04.2016)

Земельна ділянка площею 3,55 га—в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватному акціонерному товариству «Фірма «ХОЗІМПЕКС» на
вул. Академіка Бутлерова, 6 у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації
та обслуговування цілісного майнового комплексу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко Б М., Марченко Р. В К і с і л ь о в І. П., Старовойт В. М.,
Непоп В. /., Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
14.5.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26325
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АСПЕКТ-СЕРВІС» у пров. Куренівському, 17 (літ. «Б»,
літ. «Д») в Оболонському районі м. Києва для експлуатації
та обслуговування господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 20.04.2016 №08/231-1935/ПР)
(ПР-9640 від 12.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,27 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПЕКТ-СЕРВІС»
у пров. Куренівському, 17 (літ. «Б», ліг. «Д») в Оболонському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М., Марченко Р. В., Кісільов І. П.у Старовойт В. М.,
Непоп В. /., Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
14.5.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26291
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Градінар Олені Вікторівні на просп. Правди,
106 літ. «А» у Подільському районі для експлуатації та
обслуговування універсального магазину»
(доручення КМР від 18.04.2016 №08/231-1871/ПР)
(ПР-9677 від 14.04.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування архітектури та землекористування надійшов лист
заявниці від 12.07.2016 вх. №08/Г-8288 щодо надання пояснень по
справі та надано копії документів.
Проект рішення повторно розглянуто на засіданні постійної
комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики 31.08.2016, яка скасувала своє попереднє
рішення про відмову у підтримці та підтримала проект рішення.
,

Земельна ділянка площею 0,01 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Градінар Олені Вікторівні на просп. Правди, 106 літ.«А» у
Подільському районі для експлуатації та обслуговування універсального
магазину» на наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування, на яке
запросити заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.у
Баленко І. М.у Марченко Р. В.у Кісільов І. П .у Старовойт В. М.у
Непоп В. І., Римаренко С. Г.у Росляков В . В. участі в голосуванні
не брали.
14.5.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26182
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІДЕНТЕХ-УКРАЇНА» на вул. Ярославській, 39-Г у
Подільському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування нежитлової будівлі (офісно-готельноресторанного комплексу)»

Земельна ділянка площею 0,04 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1, Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІДЕНТЕХУКРАЇНА» на вул. Ярославській, 39-Г у Подільському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі (офісно-готельноресторанного комплексу)».
2, Направити зазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-26182 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з
питань культури, туризму та інформаційної політики,
3, Направити зазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-26182 на розгляд тимчасової контрольної комісії щодо
перевірки дотримання законності при проведенні робіт на об’єктах, що
мають статус пам’яток архітектури містобудування та історії
місцевого значення та об’єктів культурної спадщини, створеної рішенням
Київської міської ради від 07,07,2016 №577/577,
4, Повернутися до розгляду цього питання після надання витягів з
протоколів засідань постійної комісії Київської міської ради з питань
культури, туризму та інформаційної політики та тимчасової
контрольної комісії щодо перевірки дотримання законності при
проведенні робіт на об’єктах, що мають статус пам’яток архітектури
містобудування та історії місцевого значення та об’єктів культурної
спадщини,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О, С,, Зубко Ю, Г,,
Баленко І, М,, Марченко Р, В,, Кісільов І, П,, Старовойт В. М,,
Непоп В, І,, Римаренко С, Г., Росляков В, В, участі в голосуванні
не брали,
14.5.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26327
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РЕНТАЛ
ДЕВЕЛОПМЕНТ
ГРУП»
на
вул. Чистяківській, 2а у Святошинському районі м. Києва
для експлуатації будівлі та обслуговування офісного
центру»
(доручення КМР від 20.04.2016 №08/231-1933/ПР)
(ПР-9708 від 14.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,18 га - в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТАЛ
ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» на вул. Чистяківській, 2а у Святошинському районі
м. Києва для експлуатації будівлі та обслуговування офісного центру».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С З у б к о Ю. Г.9
Баленко І. М.9 Марченко Р. В., Кісільов І. П.у Старовойт В. М.9
Непоп В. І., Римаренко С. Г., Росляков В. В. участі в голосуванні
не брали.
14.5.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25574
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
публічному акціонерному товариству «КИЇВЕНЕРГО» на
вул. Миколи Островського, 7 у Солом’янському районі
м. Києва
для
експлуатації
та
обслуговування
енергоблока»
(доручення КМР від 14.04.2016 №08/231-1824/ПР)
(ПР-9583 від 08.04.2016)
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань житлово-комунального господарства та
паливно-енергетичного комплексу.

Земельна ділянка площею 0,06 га - в оренду до 31.12.2017 року.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
публічному акціонерному товариству «КИЇВЕНЕРГО» на вул. Миколи
Островського, 7 у Солом’янському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування енергоблока».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С.9 Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М.у Марченко Р. В.9 Кісільов І. П.9 Старовойт В. М.9
Непоп В. І.у Римаренко С. Г,9Росляков В. В. участі в голосуванні
не брали.
14.5.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26367
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ

АКЦІОНЕРНОМУ
БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»
на
вул. Богдана Хмельницького, 16-22 у Шевченківському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури»
(доручення КМР від 10.05.2016 №08/231-2068/ПР)
(ПР-9744 від 18.04.2016)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Земельна ділянка площею 0,02 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Меліхова Т. І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНОМУ
БАНКУ «УКРГАЗБАНК» на вул. Богдана Хмельницького, 16-22 у
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування об’єктів
інженерно-транспортної інфраструктури».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Назаренка В. Е.у Балицької О, С., Міщенка О. Г. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Назаренка В. Е.
3. Звернутися до Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації з проханням надати інформацію щодо можливості передачі
земельної ділянки площею 0,02 га в оренду на 25 років для експлуатації та
обслуговування об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури на
вул. Богдана Хмельницького, 16-22 у Шевченківському районі м. Києва
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНОМУ
БАНКУ «УКРГАЗБАНК».
4. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи та надходження відповіді від Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю, Г.,
Баленко І. М., Марченко Р. В.у Кісільов І, П., Старовойт В, М.,
Непоп В. І,у Римаренко С. Г, участі в голосуванні не брали.
14.6. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок - юридичні
особи):

14.6.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23949
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«Прибутковий
дім»
на
вул. Фрометівській, 18 а у Голосіївському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування жилого будинку»
(доручення КМР від 11.04.2016 №08/231-1735/ПР)
(ПР-9545 від 07.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.05.2016 13.07.2016 прийнято рішення направити проект рішення для
вивчення робочою групою під головуванням Картавого І. Л.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 27.07.2016 (реєстр. №87 від
29.07.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
розглянути проект рішення в присутності заявника та змінити
термін оренди земельної ділянки, а саме: з 25 років на 5 років.

Земельна ділянка площею 0,46 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією секретаря постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
Картавого І. Л. відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Прибутковий дім» на
вул. Фрометівській, 18 а у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування жилого будинку».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О: С , Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М.у Марченко Р. В., Старовойт В. М., Непоп В.
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
14.6.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25840
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки приватному акціонерному товариству
«СІЛЬПО РІТЕЙЛ» на Харківському шосе, 168 у
Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування магазину»
(доручення КМР від 23.03.2016 №08/231-1432/ПР)
(ПР-9284 від 22.03.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016
проект рішення було підтримано. Проект рішення також
підтримано постійною комісією з питань торгівлі, підприємництва
та регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд у з в ’я зку із зняттям з
розгляду на пленарному засіданні сесії Київської міської ради

28.07.2016 та згідно з листом депутата Київської міської ради
В. Павлика від 30.08.2016 вх. Л908/14635 щодо повторного розгляду
проекту рішення на засіданні комісії.

Земельна ділянка площею 0,07 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кримчак С. О.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Кримчака С. О. повернути проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватному акціонерному товариству «СІЛЬПО РІТЕИЛ» на Харківському
шосе, 168 у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
магазину» з матеріалами справи-клопотання К-25840 суб’єкту подання на
доопрацювання для коригування конфігурації, площі та меж земельної
ділянки, що пропонується до відведення, в частині її зменшення, а саме:
виключення частини земельної ділянки (площею приблизно 0,02 га), на якій
влаштовані тимчасові навіси та розміщенні контейнери для сміття,
враховуючи
ускладнення
дорожнього
руху
в
межах
внутрішньоквартальних проїздів до житлового будинку М І 70 на
Харківському шосе, бойлерноїта території на вул. Гоголівській, 137,137/1.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М., Марченко Р. В., Старовойт В. М., Непоп В. І.,
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
14.6.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25562
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю «ТОВ-РЄА» на вул. Академіка
Бутлерова, 8 (літ.Г) у Деснянському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування будівель виробничоскладського призначення»
(доручення КМР від 24.03.2016 №08/231-1451/ПР)
(ПР-9321 від 23.03.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.05.2016 31.05.2016 прийнято рішення відкласти розгляд питання та
звернутися до Головного управління Національної поліції у м. Києві.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.05.2016 №0570238871 щодо врахування при розгляді листа ТОВ «Полімер логістика», в
якому просять зупинити дії щодо відведення земельної ділянки ТОВ «ТОВРЄА» до закінчення проведення розслідування по кримінальним
провадженням.

Виноситься на повторний розгляд згідно з листом Головного
управління Національної поліції у м. Києві від 05.07.2016
№3597/125/03/23-2016 (вх. від 14.07.2016) щодо відкритого
кримінального
провадження
та
проведення
досудового
розслідування.

Земельна ділянка площею 0,46 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Губницин А. С.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиціїа саме:
- підтримати проект рішення;
- повернути проект рішення суб’єкту подання до вирішення питань про
закриття кримінальних проваджень у
порядку, встановленому
Кримінальним процесуальним кодексом України.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «ТОВ-РЄА» на вул. Академіка
Бутлерова, 8 (літ.Г) у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування будівель виробничо-складського призначення».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - немає, «проти» - немає, «утрималось» - 13.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М., Марченко Р. В., Старовойт В. М., Непоп В. І.,
Римаренко С. Г., Банас Д. М., Турець В. В. участі в голосуванні не
брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки проекту рішення,
головою постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенком О. Г. було винесено на
голосування другу пропозицію: щодо повернення проекту рішення суб’єкту
подання до вирішення питань про закриття кримінальних проваджень у
порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України.
УХВАЛИЛИ: Повернути проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з
обмеженою відповідальністю «ТОВ-РЄА» на вул. Академіка Бутлерова, 8
(літ.Г) у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
будівель виробничо-складського призначення» з матеріалами справиклопотання К-25562 суб’єкту подання до вирішення питань про закриття
кримінальних проваджень у порядку, встановленому Кримінальним
процесуальним кодексом України, враховуючи лист Головного управління
національної поліції у м. Києві від 05.07.2016 №3597/125/03/23-2016.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М.9 Марченко Р. В.9 Старовойт В. М.у Непоп В.
Римаренко С. Г., Банас Д. М., Турець В. В. участі в голосуванні
не брали.
14.6.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26263
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю «Науково-виробничий центр «Радогор»
на вул. Лайоша Гавро, 7-в (літера А) в Оболонському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
нежитлової будівлі з приміщеннями адміністративногромадського призначення та надання послуг населення»
(доручення КМР від 22.03.2016 №08/231-1406/ПР)
(ПР-9267 від 21.03.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.05.2016 31.05.2016 прийнято рішення відкласти розгляд питання та
направити проект рішення на розгляд постійної комісії Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики та звернутись до Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Виноситься на повторний розгляд згідно з:
витягом від 30.06.2016 № 08/286-322 з протоколу №17 від
15.06.2016 засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики, відповідно до якого проект рішення підтримано;
- листом Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
24.06.2016 №064-5920 щодо задовільного стану прилеглої
території.

Земельна ділянка площею 0,06 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Михайленко В. О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничий центр
«Радогор» на вул. Лайоша Гавро, 7-в (літера А) в Оболонському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі з
приміщеннями адміністративно-громадського призначення та надання послуг
населення».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М.9 Марченко Р. В.9 Старовойт В. М., Непоп В. /.,
118

14.6.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25350
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНА-РЕСТАВРАЦІЯ»
на
вул. Притисько-Микільській, 4/6 у Подільському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлової
будівлі з рестораном»
(доручення КМР від 01.03.2016 №08/231-1194/ПР)
(ПР-9142 від 29.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.04.2016
прийнято рішення відкласти розгляд питання та направити проект
рішення на розгляд постійних комісій Київської міської ради з
питань культури, туризму та інформаційної політики та з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з:
витягом №08/292-180 від 07.06.2016 з протоколу №12
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
культури, туризму та інформаційної політики від 07.06.2016,
відповідно до якого проект рішення погоджено;
витягом №08/286-224 від 25.05.2016 з протоколу №15
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики від
18.05.2016, відповідно до якого проект рішення підтримано.
-

Земельна ділянка площею 0,08 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМОНТНОРЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНА-РЕСТАВРАЦІЯ» на
вул. Притисько-Микільській, 4/6 у Подільському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі з рестораном».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.у
Баленко І. М.у Марченко Р. В.у Старовойт В. М.у Непоп В. /.,
Римаренко С. Г .у Банас Д. М.у Турець В. В. участі в голосуванні
не брали.

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

14.7.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23654
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Арцеву Станіславу
Анатолійовичу у пров. Лисогірському, 55 у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 24.05.2016 №08/231-2331/ПР)
(ПР-10015 від 18.05.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Арцеву Станіславу Анатолійовичу у пров. Лисогірському, 55 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С З у б к о Ю. Г.,
Баленко /. М., Марченко Р. В С т а р о в о й т В. М , Непоп В. /.,
Римаренко С. Г.} Банас Д. М., Турець В. В., Негрич М. М. участі
в голосуванні не брали.
14.7.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24443
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Стецюн Валентині
Володимирівні на вул. Хортицькій, 13 у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 24.05.2016 №08/231-2330/ПР)
(ПР-10013 від 18.05.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Стецюн Валентині Володимирівні на вул. Хортицькій, 13 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 2 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М.у Марченко Р. В., Старовойт В. М.9 Непоп В. /.,
Римаренко С. Г., Банас Д. М., Турець В. А , Негрич М. М. участі
в голосуванні не брали.
14.7.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26129
Проект рішення «Про відмову у надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
Івохіній
Аллі
Павлівні
на
вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва для
індивідуального дачного будівництва та гаражу»
(доручення КМР від 27.04.2016 №08/231-2030/ПР)
(ПР-9579 від 07.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Івохіній Аллі Павлівні на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва для
індивідуального дачного будівництва та гаражу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М.у Марченко Р. В., Старовойт В. М.у Непоп В. /.,
Римаренко С. Г.у Банас Д. М., Турець В. В. участі в голосуванні
не брали.
14.7.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26131
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Телятнікову Олегу
Володимировичу на вул. Пухівській у Деснянському
районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва
та гаражу»
(доручення КМР від 20.04.2016 №08/231-1923/ПР)
(ПР-9753 від 18.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,11 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Телятнікову Олегу Володимировичу на вул. Пухівській у

Деснянському районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва та
гаражу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М , Марченко Р. В С т а р о в о й т В. М., Непоп В. /.,
Римаренко С. Г., Банас Д. М.у Турець В. В. участі в голосуванні
не брали.
14.7.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26135
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Орел Катерині Іванівні на
вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва для
індивідуального дачного будівництва та гаражу»
(доручення КМР від 20.04.2016 №08/231-1924/ПР)
(ПР-9754 від 18.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,11 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Орел Катерині Іванівні на вул. Пухівській у Деснянському районі
м. Києва для індивідуального дачного будівництва та гаражу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю . Г.,
Баленко І. М.у Марченко Р. В., Старовойт В. М., Непоп В. /.,
Римаренко С. Г.у Банас Д. М.9 Турець В. В. участі в голосуванні
не брали.
14.7.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26515
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Тігіній Тетяні Йосипівні на
вул. Марганецькій у Дніпровському районі м. Києва для
ведення садівництва»
(доручення КМР від 12.05.2016 №08/231-2137/ПР)
(ПР-9802 від 20.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,01 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянці Тігіній Тетяні Йосипівні на вул. Марганецькій у Дніпровському
районі м. Києва для ведення садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С.> Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М., Марченко Р. В., Старовойт В. М.у Непоп В. І.у
Римаренко С. Г.у Банас Д. М.у Турець В. В. участі в голосуванні
не брали.
14.7.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26735
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Поліщуку Євгену
Олексійовичу на вул. Мартиросяна у Солом’янському
районі м. Києва для будівництва індивідуального гаража»
(доручення КМР від 24.05.2016 №08/231-2332/ПР)
(ПР-10012 від 18.05.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,01 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Поліщуку Євгену Олексійовичу на вул. Мартиросяна у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва індивідуального гаража».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С.у Зубко Ю. Г.у
Баленко І. М.у Марченко Р. В., Старовойт В. М.у Непоп В. І.,
Римаренко С. Г.у Банас Д. М.у Турець В. В. участі в голосуванні
не брали.
14.7.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26666
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Скрипку Михайлу
Степановичу на вул. Колосковій у Солом’янському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 24.05.2016 №08/231-2329/ПР)
(ПР-9997 від 18.05.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Скрипку Михайлу Степановичу на вул. Колосковій у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко Б М., Марченко Р. В С т а р о в о й т В. М., Непоп В. /.,
Римаренко С. Г., Банас Д. М., Турець В. В. участі в голосуванні
не брали.
15.

Розгляд правових висновків управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради - матеріали додаються.

15.1. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту 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» з
правовим висновком управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 21.07.2016 №08/2301436 до проекту рішення Київської міської ради «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, кадастрова справа А-22168,
доручення КМР від 06.04.2016 №08/231-1665/ПР) матеріали додаються.
Д о постійної комісії К иївської м іської р ад и з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист ТОВ «К ТЦ «Омега» від 26.07.2016 вх. № 08/12765 щодо
погодж ення із зауваж еннями, викладеними у правовому
висновку.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 21.07.2016 №08/230-1436, проект рішення з пояснювальною
запискою, лист ТОВ «КТЦ «Омега» від 26.07.2016 вх. №08/12765 - на 8-ми

арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
21.07.2016 №08/230-1436 до проекту рішення Київської міської ради «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».
2. 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» з рекомендаціями, а саме: викласти
цільове призначення земельної ділянки у такій редакції: «для експлуатації
та обслуговування будівлі».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М., Марченко Р. В., Старовойт В. М., Непоп В. І.,
Римаренко С. Г., Банас Д. М., Турець В. В. участі в голосуванні не
брали.
15.2. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Воловенку Андрію Андрійовичу у приватну
власність земельної
ділянки
для
будівництва
і
обслуговування
житлового
будинку,
господарських
будівель і споруд у пров. Залежному, 21-л у Голосіївському
районі м. Києва» з правовим висновком управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради
від 23.03.2016 №08/230-568 (ПР-8132 від 09.12.2015,
кадастрова справа А-21844, доручення КМР від 10.12.2015
№08/231-98/ПР) - матеріали додаються.
Н а засіданні постійної комісії Київської м іської ради з
питань містобудування, архітектури та: землекористування
05.04.2016 під час розгляду правового висновку були підтримані
зауваж ення, викладені в ньому, та проект ріш ення повернуто на
доопрацювання
до
Департ амент у
земельних
ресурсів
виконавчого органу К иївської м іської р ад и (Київської м іської
держ авної адміністрації).
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом
заявника від 14.07.2016 вх. № 08/В-8401 щодо надання пояснень
до правового висновку та прохання його повторно розглянути. А
також листом депутата К иївської м іської ради М еліхової Т. І.
від 29.07.2016 вх. М 08/В -9216 щодо повторного розгляду
проекту рішення.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 23.03.2016 №08/230-568, проект рішення з пояснювальною
запискою, лист заявника від 14.07.2016 вх. №08/В-8401, лист депутата
Київської міської ради Меліхової Т. І. від 29.07.2016 вх. №08/13-9216, лист
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 02.07.2016 вх. №08/11266 -

на 27-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дюжев С. А.

УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
23.03.2016 №08/230-568 та підтримати проект рішення «Про передачу
громадянину Воловенку Андрію Андрійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Залежному, 21-л у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М., Марченко Р. В., Старовойт В. М., Непоп В. 1.,
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
15.3. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про визначення
переліку земельних ділянок для опрацювання можливості
продажу їх (або права оренди на них) на земельних торгах»
з правовим висновком управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 15.06.2016 №08/2301153 (ПР-8723 від 08.02.2016, кадастрова справа А-20765,
доручення КМР від 10.02.2016 №08/231-826/ПР)
матеріали додаються.
На засіданні постійної комісії Київської м іської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
19.07.2016 прийнято ріш ення перенести розгляд правового
висновку на наступне засідання пост ійної комісії.
(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.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Харченко О. В., Дворніков В. М., Вець Р. М.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
15.06.2016 №08/230-1153 та відхилити проект рішення «Про визначення
переліку земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або
права оренди на них) на земельних торгах».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М., Марченко Р. В., Старовойт В. М., Непоп В. І.,
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
15.4. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Доброгорській Наталії Олександрівні у приватну
власність
земельної
ділянки
для
будівництва
і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Повітрофлотській, ЗЗ-б у Солом’янському
районі м. Києва» з правовим висновком управління

правового забезпечення діяльності Київської міської ради
від 23.02.2016 №08/230-384 (ПР-8311 від 28.12.2015,
кадастрова справа А-10356, доручення КМР від 28.12.2015
№08/231-340/ПР) - матеріали додаються.
Н а засіданні пост ійної комісії Київської м іської р ади з
питань містобудування, архітектури та землекористування
01.03.2016 було прийнято ріш ення підтримати зауваження,
викладені у
правовому
висновку управління
правового
забезпечення діяльності К иївської м іської р ади 23.02.2016
№08/230-384, та повернути проект ріш ення з матеріалами
кадастрової справи до Департ амент у земельних ресурсів
виконавчого органу К иївської м іської ради (Київської м іської
держ авної адміністрації) на доопрацювання.

Виносився на повторний розгляд на засіданні комісії
24.05.2016 згідно з листом Департ амент у земельних ресурсів
виконавчого органу К иївської м іської р а д и (Київської м іської
держ авної адміністрації) від 21.04.2016 № 0570291-7745 щодо
надання пояснень до проекту ріш ення та повторного розгляду
справи. Під час розгляду прийнято ріш ення направити проект
ріш ення на розгляд постійної комісії Київської міської ради з

питань екологічної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом
№ 29/288/03-13 з протоколу № 13 від 15.06.2016 засідання
пост ійної комісії К иївської м іської ради з питань екологічної
політики, відповідно до якого проект ріш ення підтримано.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 23.02.2016 №08/230-384, проект рішення з пояснювальною
запискою, лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
21.04.2016 №0570291-7745, витяг №29/288/03-13 з протоколу №13 від
15.06.2016 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики - на 12-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
23.02.2016 №08/230-384 та підтримати проект рішення «Про передачу
громадянці Доброгорській Наталії Олександрівні у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Повітрофлотській, З3-б у
Солом’янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю . Г.,
Баленко /. М., Марченко Р. В С т а р о в о й т В. М., Непоп В. 1.,
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
15.5. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про надання

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству з
утримання та експлуатації житлового фонду спеціального
призначення «Спецжитлофонд» на вул. Деміївській, 9 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва,
обслуговування та експлуатації житлового будинку» з
правовим висновком управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 07.07.2016 №08/2301296 (ПР-9678 від 14.04.2016, справа-клопотання К-25843,
доручення КМР від 18.04.2016 №08/231-1868/ПР) —
матеріали додаються.
Н а засіданні постійної комісії К иївської м іської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
19.07.2016 під час голосування ріш ення не було прийнято.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 07.07.2016 №08/230-1296, проект рішення з пояснювальною
запискою - на 6-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В., Шарій В. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
07.07.2016 №08/230-1296 та підтримати проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового
фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» на вул. Деміївській, 9 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва, обслуговування та
експлуатації житлового будинку».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М.9 Марченко Р. В.у Старовойт В. М.у Непоп В. /.,
Римаренко С. Г.у Кісільов І. П.9Міщенко О. Г. участі в голосуванні
не брали.
15.6. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін
до рішення Київської міської ради від 02.03.2006
№ 114/3205 «Про передачу земельної ділянки комунальному
підприємству виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) «Київське
інвестиційне агентство» для будівництва житлового
будинку з об’єктами соціально-культурного призначення та
підземним
паркінгом
на
вул. Жолудева,
1-а
у
Святошинському районі м. Києва» з правовим висновком
управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 19.07.2016 №08/230-1399 (ПР-10084 від
24.05.2016, кадастрова справа А-22424, доручення КМР від

(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 19.07.2016 №08/230-1399, проект рішення з пояснювальною
запискою - на 7-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В., Чорній Б. П., Мартиненко А. І.
Голосували: за підтримку зауважень, викладених у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
19.07.2016 №08/230-1399 та відхилення проекту рішення «Про внесення
змін до рішення Київської міської ради від 02.03.2006 № 114/3205 «Про
передачу земельної ділянки комунальному підприємству виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське
інвестиційне агентство» для будівництва житлового будинку з об’єктами
соціально-культурного
призначення
та
підземним
паркінгом
на
вул. Жолудева, 1-а у Святошинському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 1 , «проти» - немає, «утрималось» - 3 (Турець В. В.,
Шарій В. В., Харченко О. В.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М., Марченко Р. В., Старовойт В. М., Непоп В. І.,
Римаренко С. Г., Кісільов І. П. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

15.7. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін
до рішення Київської міської ради від 02.03.2006
№ 120/3211 «Про передачу земельної ділянки комунальному
підприємству виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) «Київське
інвестиційне агентство» для будівництва житлового
будинку з об’єктами соціально-культурного призначення та
підземним паркінгом на вул. Милославській (навпроти
буд. №№ 35-39) у Деснянському районі м. Києва» з
правовим висновком управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 19.07.2016 №08/2301400 (ПР-9952 від 16.05.2016, кадастрова справа А-22391,
доручення КМР від 19.05.2016 №08/231-2248/ПР) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 19.07.2016 №08/230-1400, проект рішення з пояснювальною
запискою - на 9-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Шарій В. В., Кримчак С. О.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про внесення змін до
рішення Київської міської ради від 02.03.2006 № 120/3211 «Про передачу
земельної ділянки комунальному підприємству виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське
інвестиційне агентство» для будівництва житлового будинку з об’єктами
соціально-культурного
призначення
та
підземним
паркінгом
на
вул. Милославській (навпроти буд. №№ 35-39) у Деснянському районі
м. Києва» з правовим висновком управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 19.07.2016 №08/230-1400.
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Кримчака С. О., Шарія В. В., Непопа В. І. 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» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С.> Зубко Ю. Г.у
Баленко І. М.у Марченко Р. В., Старовойт В. М.у Непоп В. /.,
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
15.8. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
земельної ділянки ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ
«ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «НАГІРНА
18/16» для завершення будівництва житлового будинку на
вул. Нагірній, 18/16 у Шевченківському районі м. Києва» з
правовим висновком управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 19.07.2016 №08/2301404 (ПР-10467 від 02.07.2016, кадастрова справа А-22517,
доручення КМР від 04.07.2016 М08/231-2820/ПР) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 19.07.2016 №08/230-1404, проект рішення з пояснювальною
запискою на 7-ми арк.).
-

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
19.07.2016 №08/230-1404 та підтримати проект рішення «Про передачу
земельної ділянки ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВОБУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «НАГІРНА 18/16» для завершення
будівництва житлового будинку на вул. Нагірній, 18/16 у Шевченківському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С.у Зубко Ю. Г.у
Баленко І. М., Марченко Р. В,9 Старовойт В. М.у Непоп В. /.,
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.

15.9. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки житлово-будівельному
кооперативу «Арсеналец-7» на вул. Березняківській, 36 у
Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування житлового будинку та прибудинкової
території» з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
20.07.2016 №08/230-1405 (ПР-9881 від 27.04.2016, справаклопотання К-26531, доручення КМР від 18.05.2016
№08/231-2211/ПР) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 20.07.2016 №08/230-1405, проект рішення з пояснювальною
запискою - на 6-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Росляков В. В.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
житлово-будівельному кооперативу «Арсеналец-7» на вул. Березняківській, 36
у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
житлового будинку та прибудинкової території» з правовим висновком
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
20,07.2016 №08/230-1405 до надання заявником статуту житловобудівельного
кооперативу
«Арсеналец-7»
та
документів,
що
уповноважують голову правління житлово-будівельного кооперативу
«Арсеналец-7» подавати клопотання про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М.у Марченко Р. В., Старовойт В. М., Непоп В. І.,
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
15.10. СЛУХАЛИ:

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» з
правовим висновком управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 20.07.2016 №08/2301407 (ПР-9274 від 22.03.2016, справа-клопотання К-25783,
доручення КМР від 22.03.2016 №08/231-1494/ПР) матеріали додаються.

листа приватного акціонерного
товариства фірма «Фундамент» від 26.08.2016 вх. № 08/14523
щодо надання пояснень на зауваження управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради, викладені у
правовому висновку від 20.07.2016 №08/220-1407.
З

урахуванням

(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 20.07.2016 №08/230-1407, проект рішення з
пояснювальною запискою, лист приватного акціонерного товариства
фірма «Фундамент» від 26.08.2016 вх. №08/14523 —на 23-ох арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Кримчак С. О., Меліхова Т. І.,
Дворніков В. М., Ярош О. П.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
20.07.2016 №08/230-1407 та підтримати проект рішення «Про надання
згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки приватному акціонерному товариству фірмі «Фундамент»
на вул. Колекторній, 2/89 у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування виробничої бази».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Меліхова Т. І.).

Депутати Київської міської ради Балицька О, С., Зубко Ю, Г.,
Баленко І. М., Марченко Р. В.> Старовойт В. М.у Непоп В. /.,
Римаренко С. Г.у Харченко О. В. участі в голосуванні не брали.
15.11. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд проекту рішення «Про розірвання
договору оренди земельної ділянки від 08.04.2003 №79-600104» з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
20.07.2016 №08/230-1421 (ПР-10247 від 03.06.2016,
кадастрова справа А-22304, доручення КМР від 07.06.2016
№08/231-2513/ПР) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 20.07.2016 №08/230-1421, проект рішення з
пояснювальною запискою на 8-ми арк.).
-

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дворніков В. М.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про розірвання договору
оренди земельної ділянки від 08.04.2003 №79-6-00104» з правовим висновком
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
20.07.2016 №08/230-1421 на наступне засідання постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М , Марченко Р. В С т а р о в о й т В. М.у Непоп В. І.,
Римаренко С. Г., Харченко О. В П е т р о в е ц ь О. Ф. участі в
голосуванні не брали.
15.12. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки житлово-будівельному
кооперативу «КВАЗАР-6» на вул. Лук’янівській, П . у
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування житлового будинку» з правовим
висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 25.07.2016 №08/230-1459
(ПР-9746 від 18.04.2016, справа-клопотання К-24701,
доручення КМР від 10.05.2016 №08/231-2072/ПР) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 25. 07.2016 № 08/ 230-1459, проект рішення з
пояснювальною запискою - на 6-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
житлово-будівельному кооперативу «КВАЗАР-6» на вул. Лук’янівській, 11 у
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
житлового будинку» з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 25.07.2016 №08/230-1459
до надання заявником документів, що уповноважують голову правління
житлово-будівельного кооперативу «КВАЗАР-6» подавати клопотання
про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у постійне користування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С.у Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М.у Марченко Р. В., Старовойт В. М., Непоп В. /.,
Римаренко С. Г.у Харченко О. В.у Петровець О. Ф. участі в
голосуванні не брали.
15.13. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про відмову у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянину
Мертвяченку Миколі Олександровичу на вул. Леніна, 2-е у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і

споруд» з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
25.07.2016 №08/230-1460 (ПР-9614 від 11.04.2016, справаклопотання К-22701, доручення КМР від 14.04.2016
№08/231-1825/ПР) - матеріали додаються.
З урахуванням клопотання депутата К иївської м іської
р ади О. П. Костюш ка від 20.07.2016 вх. № 08/12488 щодо
надання згоди на відведення зем ельної ділянки громадянину
Луш пієнку І. Ф. як учаснику антитерористичної операції на
сході України.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 25.07.2016 №08/230-1460, проект рішення з
пояснювальною запискою, клопотання депутата Київської міської ради
О. П. Костюшка від 20.07.2016 вх. №08/12488 - на 11-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
25.07.2016 №08/230-1460 та підтримати проект рішення «Про відмову у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Мертвяченку Миколі Олександровичу на
вул. Леніна, 2-е у Солом’янському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.у
Баленко І. М.у Марченко Р. В.у Старовойт В. М.у Непоп В. І.,
Римаренко С. Г.у Харченко
О. В .9 Петровець О. Ф. участі в
голосуванні не брали.
15.14. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
публічному акціонерному товариству «Український центр
обслуговування пасажирів на залізничному транспорті
України» договору оренди земельної ділянки для
будівництва підпірної стінки з влаштуванням підземного
паркінгу та офісно-готельних приміщень з подальшим їх
експлуатацією
та обслуговуванням на бульв. Тараса
Шевченка, 38/40-а (вул. Михайла Коцюбинського, 8-а) у
Шевченківському районі м. Києва» з правовим
висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 26.07.2016 №08/230-1490
(ПР-8925 від 16.02.2016, кадастрова справа А-20971,
доручення КМР від 19.02.2016 №08/231-1008/ПР) матеріали додаються.
З урахуванням лист а П А Т «Український центр
обслуговування пасаж ирів на залізничному транспорті
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України» від 23.08.2016 вх. № 08/14317 щодо надання
заперечень на зауваж ення управління правового забезпечення
діяльності К иївської м іської ради, викладені у правовому
висновку від 26.07.2016 № 08/230-1490.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 26.07.2016 №08/230-1490, проект рішення з
пояснювальною запискою, лист ПАТ «Український центр обслуговування
пасажирів на залізничному транспорті України» від 23.08.2016
вх. №08/14317- н а 15-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Маркелов О. А.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
публічному акціонерному товариству «Український центр обслуговування
пасажирів на залізничному транспорті України» договору оренди земельної
ділянки для будівництва підпірної стінки з влаштуванням підземного паркінгу
та офісно-готельних приміщень з подальшим їх експлуатацією та
обслуговуванням на бульв. Тараса Шевченка, 38/40-а (вул. Михайла
Коцюбинського, 8-а) у Шевченківському районі м. Києва» з правовим
висновком управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 26.07.2016№08/230-1490.
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Кримчака С. О., Назаренка В. Е., Шарія В. В.,
НепопаВ. І. 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 Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М., Марченко Р. В., Старовойт В. М., Непоп В. І.,
Римаренко С. Г., Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
15.15. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін
до рішення Київської міської ради від 22.08.2007
№ 166/2000 «Про затвердження переліку земельних
ділянок, призначених для продажу на земельних торгах
(аукціонах з продажу земельних ділянок або права їх
оренди) під забудову» з правовим висновком управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради
від 27.07.2016 №08/230-1494 (ПР-9743 від 18.04.2016,
кадастрова справа Є-1323, доручення КМР від 11.05.2016
№08/231-2097УПР) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 27.07.2016 №08/230-1494, проект рішення з
пояснювальною запискою - на 5-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
27.07.2016 М08/230-1494 та відхилити проект рішення «Про внесення змін
до рішення Київської міської ради від 22.08.2007 № 166/2000 «Про
затвердження переліку земельних ділянок, призначених для продажу на
земельних торгах (аукціонах з продажу земельних ділянок або права їх
оренди) під забудову».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М.у Марченко Р. В.} Старовойт В. М.у Непоп В. І.,
Римаренко С. Г.у Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
15.16. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін
до рішення Київської міської ради від 26.02.2010
№ 32/3470 «Про надання дозволу на опрацювання
земельних ділянок щодо можливості продажу земельних
ділянок або права їх оренди на земельних торгах» з
правовим висновком управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 27.07.2016 №08/2301495 (П Р -10288 від 09.06.2016, кад а ст р о ва сп р а ва Є -1330
до р ученн я
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-

матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 27.07.2016 №08/230-1495,- проект рішення з
пояснювальною запискою - на 9-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
27.07.2016 М08/230-1495 та відхилити проект рішення «Про внесення змін
до рішення Київської міської ради від 26.02.2010 № 32/3470 «Про надання
дозволу на опрацювання земельних ділянок щодо можливості продажу
земельних ділянок або права їх оренди на земельних торгах».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С.у Зубко Ю. Г.у
Баленко І. М.у Марченко Р. В., Старовойт В. М.у Непоп В. /.,
Римаренко С. Г., Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
15.17. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
обслуговуючому кооперативу «Садово-дачний кооператив
«Орхідея-3» земельних ділянок для ведення колективного
садівництва у мкр. Осокорки Дарницького району

м. Києва» з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
09.08.2016 №08/230-1612 (ПР-6236 від 05.12.2014,
кадастрова справа А-8002, доручення КМР від 24.12.2014
№08/231-1635/ПР) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 09.08.2016 №08/230-1612, проект рішення з
пояснювальною запискою, постанова Окружного адміністративного суду
міста Києва від 03.03.2016 вх. №08/3960 - на 20-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Юрченко Р. М.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
09.08.2016 №08/230-1612 та відхилити проект рішення «Про передачу
обслуговуючому кооперативу «Садово-дачний кооператив «Орхідея-3»
земельних ділянок для ведення колективного садівництва у мкр. Осокорки
Дарницького району м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Кримчак С. О.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Баленко І. М.у Марченко Р. В,9 Старовойт В. М.у Непоп В. І.,
Римаренко С. Г.у Петровець О. Ф.у Росляков В. В. участі в
голосуванні не брали.
16. Різне (розгляд листів, депутатських звернень) - матеріали додаються.

16.1. СЛУХАЛИ: Розгляд депутатського звернення Д. Банаса від 13.07.2016
вх. №08/11992 щодо розгляду звернення членів
кооперативної автостоянки «Глибочицька» від 06.07.2016
стосовно надання допомоги щодо захисту від рейдерського
захоплення та знищення власності членів автостоянки
представниками ТОВ «Геокон» - матеріали додаються.
(звернення депутата Київської міської ради Д. Банаса від 13.07.2016
вх. №08/11992 - на 10-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Банас Д. М., Матвійчук О. К., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Банаса Д. М.у Рослякова В. В К р и м ч а к а С. О. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Банаса Д. М.
2. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Петровець О. Ф., Балицька О. С., Баленко І. М. участі в
голосуванні не брали.
16.2. СЛУХАЛИ:

Розгляд депутатського звернення О. Балицької від
27.07.2016 вх. №08/12888 щодо врегулювання питання,
пов’язаного з можливою забудовою земельної ділянки за
адресою: вул. Гоголівська, 32-в у Шевченківському районі
м. Києва - матеріали додаються.
(звернення депутата Київської міської ради О. Балицької від 27.07.2016
вх. №08/12888 - на 2-ох арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Балицька О. С., Духовичний Г. С., Зельдич М. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Балицької О. С., Картавого І. Л., Михайленка В. О.,
Негрича М. М., Міщенка О. Г. для додаткового вивчення цього питання.
Головою робочої групи визначити депутата Балицьку О. С.
2.
Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Харченко О. В.,
Петровець О. Ф.9 Балицька О. С., Баленко І. М. участі в
голосуванні не брали.
16.3. СЛУХАЛИ:

Розгляд
листа
Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської
державної
адміністрації)
від
18.07.2016
вх. №08/10826/1 щодо розгляду листа Державної податкової
інспекції в Оболонському районі Головного управління
ДФС у м. Києві від 13.06.2016 №2181/9/26-54-17-18
стосовно дострокового розірвання договору оренди
земельної ділянки від 29.10.2016 №78-6-00192, украденого
між Київською міською радою та ТОВ «Київський
миловарний завод» - матеріали додаються.
(лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.07.2016
вх. №08/10826/1 - на 12-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дворніков В. М.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд листа Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 18.07.2016 вх. №08/10826/1 на наступне засідання

постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування.

16.4. СЛУХАЛИ:

Повторний 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.
Н а засіданні пост ійної ком ісії К иївської м іської ради з
містобудування,
архітектури
та землекорист ування
19.07.2016 прийнято ріш ення перенести розгляд на наступне
засідання пост ійної комісії та доручити Д епарт ам ент у земельних
ресурсів виконавчого органу К иївської м іської р а д и (Київської м іської
держ авної адміністрації) надати усі наявні мат еріали стосовно
викладених у зверненні питань, а також пояснення щодо невиконання
судових ріш ень.
Виноситься на повторний розгляд згідно з лист ом
Д епарт ам ент у земельних ресурсів виконавчого органу К иївської
м іської ра ди (Київської м іської держ авної адміністрації) від
02.08.2016 № 057021-14995 щодо надання копій відповідей наданих ГО
«Н ародна Варта».
питань

(скарга Київської міської громадської організації «Народна Варта» від
11.05.2016 вх. №08/8094, скарга Київської міської громадської організації
«Народна Варта» від 20.07.2016 вх. №08/12444, лист Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 02.08.2016 №057021-14995 - на

19-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Взяти до відома скаргу 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, з урахуванням листа Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 02.08.2016 №057021-14995.

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

17. СЛУХАЛИ: Пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та

землекористування Банаса Д. М. щодо розгляду проекту
рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці на
вул. Микільсько-Слобідській, навпроти просп. Броварського,
15 у Дніпровському районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської ради О. Ф. Петровця (№08/231-1966/ПР від
26.04.2016) - матеріали додаються.
Проект ріш ення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської м іської р ад и з питань екологічної політики.
Д о постійної комісії К иївської м іської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист депутата К иївської м іської р ад и Петровця О. Ф. від
02.09.2016
№ 08/279/079-309/16
з
проханням
невідкладно
розглянут и проект рішення.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
26.04.2016 №08/231-1966/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього, лист депутата Київської міської ради
Петровця О. Ф. від 02.09.2016№08/279/079-309/16- на 12-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Петровець О. Ф.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній
ділянці
на
вул.
Микільсько-Слобідській,
навпроти
просп. Броварського, 15 у Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Зубко Ю. Л,
Непоп В. І., Баленко /. М., Марченко Р. В., Старовойт В. М.,
Кісільов І. И участі в голосуванні не брали.
18. СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Київської міської В. В. Гончарова
щодо повторного розгляду проекту рішення «Про внесення
змін до рішення Київської міської ради від 26.04.2007
№494/1155 «Про затвердження переліку земельних ділянок,
призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах) під
забудову» з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 25.07.2016
№08/230-1464 за поданням депутата Київської міської ради
В. В. Гончарова (№08/231-2550/ПР від 08.06.2016) матеріали додаються.
Проект ріш ення підтримано постійною комісією К иївської
м іської р ади з питань бюдж ету та соціально-економічного
розвитку.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 25.07.2016 №08/230-1464, проект рішення з пояснювальною
запискою - на 7-ми арк )

.

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

УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
25.07.2016 М08/230-1464 та підтримати проект рішення «Про внесення
змін до рішення Київської міської ради від 26.04.2007 №494/1155 «Про
затвердження переліку земельних ділянок, призначених для продажу на
земельних торгах (аукціонах) під забудову».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В.} Харченко О. В.,
Петровець О. Ф.у Балицька О. С., Баленко І. М. участі в
голосуванні не брали.
19. Ознайомлення депутатів - членів постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування з листом
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
01.09.2016 вх. №08/14838 щодо погодження нової редакції Положення про
Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Голова комісії

О. Г. Міщенко

Секретар комісії

І. Л. Картавий

Вик.: Бєляєва

В цьому документі прошито та
пронумеровано 141 сторінка.

Голова постійної комісії Київської
міської ради з пита?
містобудування? ат мктури та
землекориспщ^итя

О.Г. Міщенко

