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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII СКЛИКАННЯ

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

тел./факс (044) 202-73-09

Протокол № 19
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування

від 13.09.2016
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

Кісільов І.П.

-

Турець В. В.
Харченко О. В.

-

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

Картавий І. Л.

-

секретар постійної комісії;

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

-

члени постійної комісії

(з

питань

Римаренко С. Г.,
Росляков В. В.,
Старовойт В. М.,
Шарій В. В.
Всього присутні 20 депутатів Київської міської ради, членів постійної комісії.
Відсутні депутати: Марченко Р. В., Непоп В. І., Шкуро М. Ю.
Запрош ені:
Манойленко Н. В.,
Богатов К. В.,
Новіков О. О.,
Бохняк В. Я.
Марченко В. П.

Бреус Ю. М.

Савчук А. А.

Кулаковський Ю. П.

Мосійчук Ю. А.

Чорній Б. П.

Дюжев С. А.
Шевченко О. В.
Агєєва В. В.,
Корецький С. П.
Олексієнко І. С.
Калініченко М. В.,
Коценко С.,
Гладун С. В.,
Бобровський А. В.

- депутати Київської міської ради;

державного
заступник
начальника
управління
управління
земельного
кадастру
Г оловного
Держгеокадастру у м. Києві;
заступник начальника служби містобудівного кадастру
Департаменту
містобудування
та
архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
головний спеціаліст відділу аналізу кадастрової
інформації та розвитку ГІС служби містобудівного
кадастру Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
заступник директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
заступник директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
заступник генерального директора комунального
підприємства виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
«Київське інвестиційне агентство» з питання 1 порядку
денного;
головний
спеціаліст
Інституту
архітектурного
менеджменту;
представник ГО «Київська міська спілка ветеранів
АТО»;
представник громадськості;
представник громадськості;
з питання 1 порядку денного;

Гришко С.,
Дирмонос С. В.
Яговдін С. М.,
Остапенко С. Г.
Станіславський С. В.
Задніпряний Ю. А.
Дорофєєва Ю.
Козороз Л. С.
Панько Ю. В.,
Васько І. П.
Кліщ А. Ю.,
Сухоставиць С. В.
Зарочинцева Н. Г.
Федоренко С. М.
Швиткіна Л. Г.
Черкасова О. А.,
Прокопіва А. В.
Марченко О. Я.
Колісниченко О. С.
Колодяжна О. В.
Фещенко В. В.,
Завідова Л.
Бондар В. К.
Веклич О. О.
Міщенко О. В.
Левченко С. Ю.
Жукович А. В.
Костюченко Л. Ф.
Градінар О. В.,
Дівчур І. Д.
Базік О.
Юматова В. І.
Смирнова П. Г.
Подолін ьі. В.
Лук’янов О. X.,
Ярош О. В.,
Ш еремет’єв І. С.,
Бастанов В. М.

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

по
по
по
по
по

кадастровій
кадастровій
кадастровій
кадастровій
кадастровій

справі А -21984;
справі А-6759;
справі А-22499, А-22502;
справі П-9438;
справі П-9374;

- по кадастровій справі Д-6604;
-

по
по
по
по

кадастровій
кадастровій
кадастровій
кадастровій

-

по
по
по
по

кадастровій справі А -18491;
кадастровій справі ПА-14414;
справі-клопотанню К-23 821;
справі-клопотанню К-23848;

по
по
по
по
по
по
по

справі -клопотанню К -26281;
справі -клопотанню К -25715;
справі -клопотанню К -26073;
справі -клопотанню К -24058;
справі -клопотанню К -25699;
справі -клопотанню К -25864;
справі -клопотанню К -26291;

по
по
по
по
по

справі-клопотанню К-25284;
справі-клопотанню К-25572;
справі-клопотанню К-27623;
справі-клопотанню К-26076;
справі-клопотанню К-26159.

-

справі П-9310;
справі Д-7201;
справі Д-9445;
справі А -15301;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування
13.09.2016

1. Розгляд проекту ріш ення «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 (доручення КМР від
26.08.2016 №08/231-3565/ПР) - матеріали додаються.
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією Київської
міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та
підтримано постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної
політики.
2. Розгляд проекту ріш ення «Про розірвання договору оренди земельної
ділянки площею 0,54 га по вул. Анрі Барбюса, 28-а у Печерському районі
м. Києва, укладеного між Київською міською радою та товариством з
обмеженою відповідальністю «БУДТЕХАЛЬЯНС ЛТД» від 15.06.2007 №82-600432» за поданням депутатів Київської міської ради Н. Манойленко та
Т. Меліхової (№08/231-2791/ПР від 01.07.2016) - матеріали додаються.
3. Розгляд проекту ріш ення «Про відмову у затвердженні проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок Міністерству оборони України для
експлуатації та обслуговування адміністративно-господарських будівель та
споруд військового містечка № 141 на вул. Михайла Максимовича (Онуфрія
Трутенка), 3 у Голосіївському районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської ради О. Гелевея (№08/231-2519/ПР від 07.06.2016) матеріали додаються.
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією Київської
міської ради з питань екологічної політики.
З урахуванням листа Генеральної прокуратури України від 30.08.2016
№10/2/3-22014-16 щодо відмови у задоволенні проекту рішення.
4. Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу земельній ділянці,
що розташована впродовж будинку 4 по вулиці Райдужна у Дніпровському
районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради С. Артеменка
(доручення КМР від 11.07.2016№08/231-2899/ПР) - матеріали додаються.
Проект рішення паралельно опрацьовується постійними комісіями Київської
міської ради з питань екологічної політики та питань бюджету та соціальноекономічного розвитку.
5. Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу земельній ділянці,
що розташована за адресою: вул. І.Миколайчука, 3-3-А у Дніпровському
районі м. Києва» за поданням депутатів Київської міської ради В. Рослякова,
А. Страннікова (доручення КМР від 01.07.2016 №08/231-2781/ПР) матеріали додаються.
Проект рішення паралельно опрацьовується постійними комісіями Київської
міської ради з питань екологічної політики та питань бюджету та соціальноекономічного розвитку.

6. Розгляд кадастрових справ - матеріали додаються
6.1.Розгляд кадастрових справ (продаж земельних ділянок, аукціон та
надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки
земельних ділянок)
Є-1321
Є-1317
Є-1332
6.2.Розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішень Київської міської
ради)
Є-1338
Є-1335
6.3.Розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні особи)
А-21984
Д-7578
Д-7169
А-22427
6.4.Повторний розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні
особи)
А-22151
А-21250
А-6759
А-21270
Д-6604
6.5.Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди земельних
ділянок та внесення змін до них)
А-22144
А-21546
А-22524
А-17417
А-21563
А-22238
А-9466
А -17729
А-22275
А-22499
А-22502
А-21901
6.6.Повторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди
земельних ділянок та внесення змін до них)
А-21902
А-15301
А-19933
6.7.Розгляд кадастрових справ (приватизація)
П-9438
П-9180
П-9184
П-9155
П-4713
П-8746
П-9242
П-9381
П-9318

П-9410
ПА-14414

6.8.Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація)
П-9310
П-9366
П-9374
П-9188
П-9321
П-9299
П-9353
6.9.Розгляд кадастрових справ (громадяни)
А-11488
А-11486
А-5258
А-18857

А-6353

П-9218
П-9375

П-9445

А-10783

6.10. П овторний розгляд кадастрових справ (громадяни)
А -18491
А-17175
А-12596
А-22152
6.11. Розгляд кадастрових справ (відмова у поновленні договорів оренди
земельних ділянок та розірвання договорів оренди земельних
ділянок)
А-20902

6.12. П овторний розгляд кадастрових справ (затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок)
Д-6983
6.13. Розгляд кадастрових справ (погодження технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки)
А-21971
Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються
7.1.Розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни)
К-23821
К-25211
К-23835
К-25210
К-23048
К-23820
К-25572
К-25550
К-25684
К-23854
К-23848
К-26281
К-23326
К-26172
К-23824
К-25715
К-22717
К-23829
К-25714
К-26555
К-26073
К-24058
К-26619
К-26556
К-23067
К-26462
К-26310
К-27623
7.2.П овторний розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок громадяни)
К-24458
К-25699
К-25864
7.3.Розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - державні,
комунальні підприємства)
К-25817
К-25577
К-27158
К-25685
7.4.П овторний розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок державні, комунальні підприємства):
К-26164
К-26408
К-26479
К-25869
7.5.Розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання згоди
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельних ділянок - юридичні особи)
К-26178
К-26076
К-26344
К-25873
К-26495
К-27139
К-23076
К-26081
К-25591
К-26248
К-26496
7.6.П овторний розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок - юридичні
особи)
К-22420
К-25850
К-26405
К-25423
К-26291
К-26196
7.7.Розгляд справ-клопотань (відмова у наданні дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок)
К-23859
К-23655
К-23562
К-26126
К-26124
К-26559

8. П овторний розгляд проектів ріш ень з правовими висновками управління
правового
забезпечення
діяльності
К иївської
міської
ради
матеріали додаються.
8.1.

П овторний розгляд проекту ріш ення К иївської м іської ради «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 Л-22424, доручення КМР від 25.05.2016
№08/231-2359/ПР) - матеріали додаються.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.09.2016 під час
голосування рішення не було прийнято.

8.2.

П овторний розгляд проекту ріш ення К иївської міської ради «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.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.09.2016 прийнято
рішення перенести розгляд на наступне засідання постійної комісії.

8.3.

П овторний розгляд проекту ріш ення К иївської м іської ради «Про
внесення змін до рішень Київської міської ради» з листом управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 08.08.2016
№08/230-1596 та правовим висновком від 23.02.2016 №08/230-381
(ПР-9959 від 17.05.2016, кадастрова справа Є-1295, доручення КМР від
18.05.2016№ 08/231-2220/ПР) - матеріали додаються.

8.4.

П овторний розгляд проекту ріш ення К иївської м іської ради «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
фізичній
особі-підприємцю
Ланіну
Віталію
Валерійовичу на вул. Крайній, 3 у Деснянському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування станції технічного обслуговування» з
правовим висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 09.08.2016 №08/230-1615 (ПР-9129 від
29.02.2016, справа-клопотання К-24802, доручення КМР від 02.03.2016
№08/231-1238/ПР) - матеріали додаються.

8.5.

П овторний розгляд проекту ріш ення К иївської міської ради «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ
СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «ОЛІМПІЙСЬКИЙ» на вул. Шота Руставелі
у Печерському районі м. Києва для обслуговування транспортної
інфраструктури» з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 09.08.2016 №08/2301616 (ПР-9268 від 21.03.2016, справа-клопотання К-25246, доручення КМР
від 22.03.2016 №08/231-1404/ПР) - матеріали додаються.

8.6.

П овторний розгляд проекту ріш ення К иївської міської ради «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Головному управлінню Національної гвардії України на
просп. Генерала Ватутіна, 9 у Деснянському районі м. Києва для
влаштування транспортної інфраструктури (під’їзної дороги до земельної
ділянки) до шести 34-поверхових будинків по просп. Ватутіна, 9, корп. 1-6,
у м. Києві» з правовим висновком управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 09.08.2016 №08/230-1617 (ПР-8997
від 19.02.2016, справа-клопотання К-26159, доручення КМР від 22.02.2016
№08/231-1027/ПР) - матеріали додаються.

8.7.

П овторний розгляд проекту ріш ення К иївської міської ради «Про
відмову у передачі земельної ділянки у приватну власність громадянці
Плотиці Дарії Іванівні для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Миколи Юнкерова, 81-д в
Оболонському районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської
ради Д. Банаса з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 25.07.2016 №08/2301467 (доручення КМР від №08/231-2266/ПР від 20.05.2016) - матеріали
додаються.

8.8.

П овторний розгляд проекту ріш ення К иївської м іської ради «Про
відмову у передачі земельної ділянки у приватну власність громадянину
Плотиці Степану Федоровичу для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Миколи Юнкерова, 81 -г
в Оболонському районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської
ради Д. Банаса з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 25.07.2016 №08/2301468 (доручення КМР від №08/231-2265/ПР від 20.05.2016) - матеріали
додаються.

8.9.

П овторний розгляд проекту ріш ення К иївської м іської ради «Про
відмову у передачі земельної ділянки у приватну власність громадянці
Плотиці Олександрі Романівні для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Миколи Юнкерова, 81-6
в Оболонському районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської
ради Д. Банаса з правовим висновком управління правового

забезпечення діяльності Київської міської ради від 25.07.2016 №08/2301469 (доручення КМР від №08/231-2264/ПР від 20.05.2016) - матеріали
додаються.
8.10. П овторний розгляд проекту ріш ення К иївської міської ради «Про
відмову у передачі земельної ділянки у приватну власність громадянину
Плотиці Оресту Ярославовичу для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Миколи Юнкерова, 81-а
в Оболонському районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської
ради Д. Банаса з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 25.07.2016 №08/2301470 (доручення КМР від №08/231-2268/ПР від 20.05.2016) —матеріали
додаються.
8.11. П овторний розгляд проекту рішення К иївської міської ради «Про
відмову у передачі земельної ділянки у приватну власність громадянину
Плотиці Тарасу Євгеновичу для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Миколи Юнкерова, 81-в
в Оболонському районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської
ради Д. Банаса з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 25.07.2016 №08/2301471 (доручення КМР від №08/231-2267/ПР від 20.05.2016) - матеріали
додаються.
8.12. П овторний розгляд проекту ріш ення К иївської міської ради «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки публічному акціонерному товариству «ОБОЛОНЬ» на
вул. Богатирській, 3 в Оболонському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування об’єктів інженерної інфраструктури (комунікації
артезіанської свердловини №1)» з правовим висновком управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 25.07.2016
№08/230-1458 (ПР-9549 від 07.04.2016, справа-клопотання К-25874,
доручення КМР від 07.04.2016 №08/231-1698/ПР) —матеріали додаються.
8.13. П овторний розгляд проекту рішення К иївської міської ради «Про
поділ земельної ділянки, поновлення приватному акціонерному товариству
«Київський завод світлочутливих матеріалів «Фотон» договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлово-офісного комплексу з торговими приміщеннями, приміщеннями
соціальної інфраструктури та підземним паркінгом зі знесенням існуючих
нежитлових будівель на просп. Перемоги, 42 у Шевченківському районі
м. Києва та внесення змін до нього» з правовим висновком управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 25.07.2016
№08/230-1462 (ПР-10053 від 20.05.2016, кадастрова справа А-22434,
доручення КМР від 23.05.2016 № 08/231-2297/ПР) - матеріали додаються.

8.14. П овторний розгляд проекту ріш ення К иївської м іської ради «Про
надання Київському національному університету будівництва і
архітектури земельної ділянки для обслуговування навчальних,
адміністративно-господарських будівель та гуртожитків на вул. Освіти, 1-3
у Солом’янському районі м. Києва» з правовим висновком управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 25.07.2016
№08/230-1465 (ПР-9716 від 14.04.2016, кадастрова справа Д-7201,
доручення КМР від 20.04.2016№ 08/231-1939/ПР) -м ат еріали додаються.
8.15. П овторний розгляд проекту ріш ення К иївської м іської ради «Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Інституту проблем моделювання в енергетиці імені Г. Є Пухова
Національної академії наук України для експлуатації та обслуговування
існуючих будівель та споруд ІПМЕ НАНУ на вул. Генерала Наумова, 15 у
Святошинському районі м. Києва» з правовим висновком управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 25.07.2016
№08/230-1473 (ПР-9203 від 09.03.2016, кадастрова справа Д-2656,
доручення КМР від 16.03.2016№08/231-1358/ПР) —матеріали додаються.
8.16. П овторний розгляд проекту ріш ення К иївської міської ради «Про
відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Гущину Артему Євгеновичу на
вул. Зоряній, 3 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 №08/230-1461 (ПР-9552 від
07.04.2016, справа-клопотання К-24530, доручення КМР від 07.04.2016
№ 08/231-1707/ПР) - матеріали додаються.
8.17. П овторний розгляд проекту ріш ення К иївської м іської ради «Про
передачу публічному акціонерному товариству «Завод молочної кислоти»
земельних ділянок для експлуатації та обслуговування будівель і споруд
виробничої бази на вул. Кирилівській, 53 у Подільському районі м. Києва»
з правовим висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 26.07.2016 №08/230-1484 (ПР-9921 від
10.05.2016, кадастрова справа А-22351, доручення КМР від 10.05.2016
№ 08/231-2082/ПР) - матеріали додаються.
9. Різне (розгляд депутатських звернень, листів, розгляд та затвердження
протоколів засідань робочих груп, ознайомлення депутатів з проектами
рішень) - матеріали додаються.
9.1.

П овторний розгляд листа Державного управління справами від
12.04.2016 вх. №11378 щодо приведення у відповідність до вимог
законодавства положень підпунктів 4.7, 4.9 пункту 4 рішення Київської
міської ради від 08.12.2015 № 582/3043 та підпункту 8.4 пункту 8 договору
оренди земельної ділянки від 26.02.2007 №91-6-00627 з урахуванням

листа Д епартаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.07.2016
вх. №11378/2 -м ат еріали додаються.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.05.2016 -31.05.2016
прийнято рішення відкласти розгляд цього листа та Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) надати роз’яснення щодо механізму приведення у
відповідність до вимог законодавства положень підпунктів 4.7, 4.9 пункту 4
рішення Київської міської ради від 08.12.2005 №582/3043 та підпункту 8.4
пункту 8 договору оренди земельної ділянки від 26.02.2007№91-6-00627.
9.2.

П овторний 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,
укладеного між Київською міською радою та ТОВ «Київський миловарний
завод» - матеріали додаються.

9.3.

Розгляд депутатського звернення М. М. Негрича від 08.08.2106
вх. №08/13515 щодо незаконно виданих ТОВ «Т.М.М.» містобудівних
умов та обмежень на забудову земельної ділянки на вул. Володимирській,
49-А у Шевченківському районі м. Києва по об’єкту «Реконструкція
частини будівлі житлово-офісного комплексу з влаштуванням закладу
громадського харчування - ресторану за рахунок забудови арочного
простору та в частині нежитлових приміщень 144 та підземної
автостоянки» - матеріали додаються.

ПИТАННЯ, ВНЕСЕНІ НА РОЗГЛЯД ДОДАТКОВО
10. Пропозиція члена постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування М еліхової Т. І.
щодо повторного розгляду 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» з правовим висновком управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 12.09.2016 №08/230-1863 за
поданням депутата Київської міської ради Меліхової Т. І. (доручення КМР
від 28.07.2016№ 08/231-3238/ПР) - матеріали додаються.
11. Пропозиція заступника голови постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування

Кісільова І. П. щодо розгляду висновку постійної комісії Київської міської
ради з питань житлово-комунального господарства та паливноенергетичного комплексу, викладеного у формі витягу з протоколу №21
засідання цієї комісії від 05.09.2016 (реєстр, від 07.09.2016 №08/284-96), до
проекту рішення Київської міської ради «Про передачу ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВХІМПОСТАЧ» земельної
ділянки для будівництва, обслуговування та експлуатації об'єктів
інженерно-транспортної, енергетичної інфраструктури (трансформаторна
підстанція) та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього
сервісу) на перетині просп. Московського та просп. Героїв Сталінграда в
Оболонському районі м. Києва» (ПР-9956 від 16.05.2016, кадастрова
справа Д-7033, доручення КМР від 16.05.2016 №08/231-2162/ПР)
матеріали додаються.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.07.2016 прийнято
рішення підтримати проект рішення та не виносити його на розгляд
пленарного засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану
зонування або детального плану цієї території.
-

12. Пропозиція члена постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Рослякова В. В.
щодо розгляду листа
голови
правління
громадської спілки
«Всеукраїнське об’єднання родин загиблих та безвісти зниклих, учасників
антитерористичної операції, ветеранів війни та активістів волонтерського
руху «КРИЛА 8 СОТНІ» Міхнюк І. від 12.09.2016 вх. №08/15256 з
проханням надати доручення Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) щодо виявлення земельних ділянок у межах детального
плану території селища Чапаєвка для родин загиблих (померлих) киян учасників АТО - матеріали додаються.

1. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «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 (доручення КМР від
26.08.2016 №08/231-3565/ПР) матеріали додаються.
-

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією
Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного
розвитку та підтримано постійною комісією Київської міської ради з
питань екологічної політики.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
громадської спілки «Українська Гельсінська спілка з прав людини» від
06.09.2016 вх. №08/15021 щодо розгляду проекту рішення.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
26.08.2016 №08/231-3565/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього, лист громадської спілки «Українська
Гельсінська спілка з прав людини» від 06.09.2016 вх. №08/15021 — на

26-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Новіков О. О., Чорній Б. П., Назаренко В. Е.,
Михайленко В. О., Негрич М. М., Харченко О. В., Меліхова Т. І., Бохняк В. Я.,
Кулаковський Ю. П., Калініченко М. В., Коценко С., Гладун С. В.
Голосували; за підтримку 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11 (Картавий І. Л., Харченко О. В., Меліхова Т. І.,
Банас Д. М., Бродський В. Я., Кісільов І. П., Кримчак С. О., Старовойт В. М.,
Римаренко С. Г., Назаренко В. Е., Турець В. В.), «проти» - немає,
«утрималось» - 5 (Міщенко О. Г., Зубко Ю. Г., Росляков В. В., Негрич М. М.,
Петровець О. Ф.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Балицька О. С.,
Михайленко В. О., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

2. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки площею 0,54 га по вул. Анрі Барбюса, 28-а
у Печерському районі м. Києва, укладеного між Київською
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
«БУДТЕХАЛЬЯНС ЛТД» від 15.06.2007 №82-6-00432» за
поданням
депутатів
Київської
міської
ради
Н. Манойленко та Т. Меліхової (№08/231-2791/ПР від
01.07.2016) - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови —секретаря Київської міської ради від
01.07.2016 №08/231-2791/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 49-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.,Меліхова Т. І., Манойленко Н. В., Харченко О. В.,
Негрич М. М., Кримчак С. О., Гришко С., Дирмонос С. В., Дюжев С. А.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції, а саме:
- підтримати проект рішення;
- відкласти розгляд проекту рішення та створити робочу групу для
додаткового вивчення цього питання.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про розірвання договору
оренди земельної ділянки площею 0,54 га по вул. Анрі Барбюса, 28-а у
Печерському районі м. Києва, укладеного між Київською міською радою та
товариством з обмеженою відповідальністю «БУДТЕХАЛЬЯНС ЛТД» від
15.06.2007 №82-6-00432».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 (Меліхова Т. І., Картавий І. Л., Назаренко В. Е.,
Римаренко С. Г., Харченко О. В.), «проти» - немає, «утрималось» - 11
(Петровець О. Ф., Міщенко О. Г., Банас Д. М., Кісільов І. П., Турець В. В.,
Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Михайленко В. О.,
Негрич М. М.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С Ш а р і й В. В.,
Старовойт В. М., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки проекту рішення,
голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування
другу пропозицію: щодо відкладення розгляду проекту рішення та
створення робочої групи для додаткового вивчення цього питання.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про розірвання договору
оренди земельної ділянки площею 0,54 га по вул. Анрі Барбюса, 28-а у
Печерському районі м. Києва, укладеного між Київською міською радою та
товариством з обмеженою відповідальністю «БУДТЕХАЛЬЯНС ЛТД» від
15.06.2007 №82-6-00432».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Меліхової Т. І, Кримчака С. О., Негрича М. М.,
Кісільова І. П. для додаткового вивчення цього питання із залученням
депутата Київської міської ради Манойленко Н. В. Головою робочої групи
визначити депутата Меліхову Т. І.
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 , Шарій В. В.,
Старовойт В. М., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.

3. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про відмову у затвердженні
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
Міністерству оборони України для експлуатації та
обслуговування адміністративно-господарських будівель та
споруд військового містечка № 141 на вул. Михайла
Максимовича (Онуфрія Трутенка), 3 у Голосіївському районі
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради
О. Гелевея (№08/231-2519/ПР від 07.06.2016) - матеріали
додаються.
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.
З урахуванням листа Генеральної прокуратури України від
30.08.2016 №10/2/3-22014-16 щодо відмови у задоволенні проекту
рішення.
(доручення заступника міського голови —секретаря Київської міської ради від
07.06.2016 №08/231-2966/ГІР; копія проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього, лист Генеральної прокуратури України від
ЗО. 08.2016№>10/2/3-22014-16- на 33-ох арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Петровець О. Ф., Негрич М. М., Назаренко В. Е.,
Кримчак С. О., Картавий І. Л., Яговдін С. М., Остапенко С. Г.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиціїа саме:
- підтримати проект рішення;
- відхилити проект рішення.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про відмову у затвердженні
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок Міністерству
оборони України для експлуатації та обслуговування адміністративногосподарських будівель та споруд військового містечка № 141 на вул. Михайла
Максимовича (Онуфрія Трутенка), 3 у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - немає, «утрималось» - 11
(Петровець О. Ф., Міщенко О. Г., Банас Д. М., Кісільов І. П., Турець В. В.,
Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Михайленко В. О.,
Негрич М. М.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Шарій В. В.,
Харченко О. В., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки проекту рішення,
голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування
другу пропозицію: щодо відхилення проекту рішення.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про відмову у затвердженні проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок Міністерству оборони
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України для експлуатації та обслуговування адміністративно-господарських
будівель та споруд військового містечка № 141 на вул. Михайла Максимовича
(Онуфрія Трутенка), 3 у Голосіївському районі м. Києва»
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Шарій В. В.,
Харченко О. В., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
4. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована впродовж будинку 4 по
вулиці Райдужна у Дніпровському районі м. Києва» за
поданням депутата Київської міської ради С. Артеменка
(доручення КМР від 11.07.2016 №>08/231-2899/ПР) матеріали додаються.
Проект рішення паралельно опрацьовується постійними
комісіями Київської міської ради з питань екологічної політики та
з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
11.07.2016 №08/231-2899/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 11-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована впродовж будинку 4 по вулиці Райдужна у
Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шарій В. В., Харченко О. В. участі
в голосуванні не брали.
5. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу
земельній
ділянці,
що
розташована
за
адресою:
вул. І.Миколайчука, 3 -3 -А у Дніпровському районі м. Києва»
за поданням депутатів Київської міської ради В. Рослякова,
А. Страннікова (доручення КМР від 01.07.2016 №08/2312781/ПР) - матеріали додаються.
Проект рішення паралельно опрацьовується постійними
комісіями Київської міської ради з питань екологічної політики та
з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
01.07.2016 №08/231-2781/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 11-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована за адресою: вул. І.Миколайчука, 3 -3 -А у
Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шарій В. В., Харченко О. В. участі
в голосуванні не брали.
6. Розгляд кадастрових справ - матеріали додаються
6.1. Розгляд кадастрових справ (продаж земельних ділянок, аукціон та
надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки
земельних ділянок):

6.1.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1321
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу»
(доручення КМР від 23.03.2016 №08/231-1428/ПР)
(ПР-9281 від 22.03.2016)

П роектом ріш ення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0128 га для будівництва
комплексу у складі житлових будинків, оздоровчо-розважальних та
торгівельно-офісних об’єктів з підземним паркінгом на вул. Антоновича, 54 у
Голосіївському районі м. Києва, що підлягає продажу товариству з
обмеженою відповідальністю «ГАРДЕН СІТІ».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу».
2. Направити зазначений проект рішення з матеріалами кадастрової
справи Є-1321 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» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шарій В. В., Харченко О. В.,
БанасД. М. участі в голосуванні не брали.
6.1.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1317
Проект рішення «Про
громадянину
Шустеру

продаж
Віктору

земельної ділянки
Феліксовичу
для

експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі
адміністративно-офісного призначення на вул. Богдана
Хмельницького, 62 у Шевченківському районі м. Києва»
(доручення КМР від 27.07.2016 №08/231-3233/ПР)
(ПР-10866 від 26.07.2016)

П роектом ріш ення передбачено: продаж земельної ділянки площею 0,0341 га.
Експертна грошова оцінка становить 2 456 941,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про продаж земельної
ділянки громадянину Шустеру Віктору Феліксовичу для експлуатації та
обслуговування нежитлової будівлі адміністративно-офісного призначення на
вул. Богдана Хмельницького, 62 у Шевченківському районі м. Києва».
2. Направити зазначений проект рішення з матеріалами кадастрової
справи Є-1317 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
культури, туризму та інформаційної політики.
3. Направити зазначений проект рішення з матеріалами кадастрової
справи Є-1317 на розгляд тимчасової контрольної комісії щодо перевірки
дотримання законності при проведенні робіт на о б ’єктах, що мають
статус пам ’яток архітектури містобудування та історії місцевого
значення та о б ’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 о б ’єктів культурної
спадщини.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Шарій В. В., Харченко О. В.,
БанасД. М., Нсгрич М. М. участі в голосуванні не брали.
6.1.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1332
Проект рішення «Про визначення переліку земельних
ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або
права оренди на них) на земельних торгах»
(доручення КМР від 27.07.2016 №08/231-3232/ПР)
(ПР-10864 від 25.07.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
КП «Київське інвестиційне агентство» від 12.09.2016 вх. 08/15265
щодо виключення з переліку земельних ділянок для опрацювання
можливості продажу їх (або права оренди на них) на земельних
торгах земельної ділянки на вул. В. Беретті, 4-а.

П роектом ріш ення передбачено: визначити перелік земельних ділянок:
ріг Столичного шосе та вул. Лютневої, площа 0,1125 га;
вул. Героїв Оборони, З-б, площа 0,51 га;
вул. Сімферопольська, 13а, площа 0,2671 га;
між вул. Автотранспортною та вул. Шкільною, площа 0,24 га;
вул. Ревуцького, 5, площа 0,07 га;
вул. Милославська, площа 0,26 га;
вул. Милославська, площа 0,98 га;
вул. Вікентія Беретті, 4-а, площа 0,36 га;
вул. Братиславська, 14-г, площа 0,23 га;
вул. Каховська, 62-а, площа 0,08 га;
вул. Микільсько-Слобідська, 6/2, площа 0,28 га;
просп. Генерала Ватутіна, площа 1,39 га;
вул. Панельна, 2-а, площа 1,25 га;
вул. Котельникова, 42, площа 0,39 га;
вул. Академіка Булаховського, 40-а, площа 0,40 га;
вул. Василя Стуса, 35-37, площа 0,60 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Кримчак С. О.,
Меліхова Т. І., Негрич М. М., Балицька С. О., Кулаковський Ю. П.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про визначення переліку
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або права оренди
на них) на земельних торгах» із зауваженнями, а саме: виключити з
додатку до проекту рішення пункти З, 5, 8 ,1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 3 .
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

6.2.

Розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішень Київської міської
ради):

6.2.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1338
Проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 25.03.2010 № 471/3909 «Про надання
дозволу на опрацювання земельних ділянок щодо
можливості продажу земельних ділянок або права їх
оренди на земельних торгах»
(доручення КМР від 16.08.2016 №08/231-3460/ПР)
(ПР-11026 від 10.08.2016)

П роектом ріш ення передбачено: внести зміни в додаток до рішення Київської
міської ради від 25.03.2010 № 471/3909 «Про надання дозволу на опрацювання
земельних ділянок щодо можливості продажу земельних ділянок або права їх
оренди на земельних торгах», а саме, у пункті 6 в графі 4 «Цільове призначення»
слова «для будівництва та експлуатації торговельно-офісного комплексу з

об’єктами соціальної інфраструктури» замінити словами «для будівництва,
експлуатації та обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 25.03.2010 № 471/3909 «Про надання дозволу на
опрацювання земельних ділянок щодо можливості продажу земельних ділянок
або права їх оренди на земельних торгах».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутат Київської міської ради Меліхова Т. І. участі в голосуванні
не брала.
6.2.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1335
Проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 18.03.2004 № 118/1328 «Про доповнення
до переліку земельних ділянок, призначених для продажу
на
земельних
торгах
(аукціонах)
суб'єктам
підприємницької діяльності під забудову»
(доручення КМР від 16.08.2016 №08/231-3461/ПР)
(ПР-11025 від 10.08.2016)

П роектом ріш ення передбачено: виключити позицію 61 додатку до рішення
Київської міської ради від 18.03.2004 №118/1328 «Про доповнення до переліку
земельних ділянок, призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах)
суб’єктам підприємницької діяльності під забудову» (із змінами і
доповненнями).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Михайленко В. О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 18.03.2004 № 118/1328 «Про доповнення до
переліку земельних ділянок, призначених для продажу на земельних торгах
(аукціонах) суб'єктам підприємницької діяльності під забудову».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутат Київської міської ради Меліхова Т. І. участі в голосуванні
не брала.
6.3. Розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні особи):

6.3.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21984
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «Юнігран» земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування виробничої

бази на вул. Промисловій, 7 у Голосіївському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 06.06.2016 №08/231-2484/ПР)
(ПР-10188 від 31.05.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
ТОВ «Юнігран» ех. №08/10369 від 16.06.2016 щодо виключення з
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,9610 га - в оренду на 10 років у зв’язку з набуттям
права власності на залізнодорожну естакаду (договір купівлі-продажу
залізнодорожної естакади, на виробничій базі від 07.07.08.2014 №1608, витяг з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 07.08.2014 №25279345).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Кримчак С. О., Харченко О. В.,
Бродський В. Я., Станіславський С. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «Юнігран» земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування виробничої бази на вул. Промисловій, 7 у
Голосіївському районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: виключити з
цільового призначення земельної ділянки слово «будівництва», враховуючи
звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Бродський В. Я.).

Депутат Київської міської ради Меліхова Т. І. участі в голосуванні
не брала.
6.3.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7578
Проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНОВЕЙШИН
ГРУП»
земельної
ділянки
для
експлуатації
та
обслуговування нежитлової будівлі на вул. Миколи
Закревського, 22 у Деснянському районі м. Києва»
(доручення КМР від 18.08.2016 №08/231-3490/ПР)
(ПР-11062 від 16.08.2016)

Земельна ділянка площею 0,4102 га - в оренду на 15 років у зв’язку з набуттям
права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу нежитлової
будівлі від 16.10.2015 №997).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Балицька О. С.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНОВЕЙШИН ГРУП» земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на
вул. Миколи Закревського, 22 у Деснянському районі м. Києва».

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

«проти»

-

немає,

«утрималось»

-

2

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Кримчак С. О.
участі в голосуванні не брали.
6.3.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7169
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «АРДІС» для
реконструкції, експлуатації та обслуговування виробничоскладських будівель на вул. Берковецькій, 1 у
Святошинському районі м. Києва»
(доручення КМР від 08.08.2016 №08/231-3374/ПР)
(ПР-10954 від 29.07.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
ТОВ «АРДІС» від 12.09.2016 вх. №08/15243 щодо виключення з
цільового призначення земельної ділянки слова «реконструкція».

Земельна ділянка площею 0,8682 га - в оренду на 10 років у зв’язку з
переходом права власності на майно (рішення Господарського суду міста
Києва від 19.01.2010 №2/15).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «АРДІС» для реконструкції,
експлуатації та обслуговування виробничо-складських будівель на
вул. Берковецькій, 1 у Святошинському районі м. Києва» з рекомендаціями, а
саме: виключити з цільового призначення земельної ділянки слово
«реконструкції», враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Кримчак С. О.,
Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.
6.3.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22427
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕДИЧНИЙ
ЦЕНТР
ПРОБЛЕМ
БОЛЮ»
для
обслуговування
адміністративного
будинку
на
вул. Бульварно-Кудрявській, 10-6 у Шевченківському
районі м. Києва»
(доручення КМР від 04.07.2016 №08/231-2821/ПР)
(ПР-10426 від 23.06.2016)

Земельна ділянка площею 0,0793 га - в оренду на 15 років у зв’язку з набуттям
права власності на нерухоме майно, свідоцтво про право власності від
26.11.2013 №13462507.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ
ЦЕНТР ПРОБЛЕМ БОЛЮ» для обслуговування адміністративного будинку
на вул. Бульварно-Кудрявській, 10-6 у Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Турець В. В.,
Кісільов /. П. участі в голосуванні не брали.
6.4.

П овторний розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні
особи):

6.4.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22151
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Павлюку Валерію Михайловичу земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування павільйонумагазину на вул. Миропільській, 2 у Деснянському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 05.02.2016 №08/231-729/ПР)
(ПР-8640 від 03.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.04.2016
було прийнято рішення відкласти розгляд питання та направити
проект рішення на розгляд постійної комісії Київської міської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, яка
підтримала проект рішення (витяг №08/286-219 від 25.05.2016 з
протоколу М°15 від 18.05.2016). На засіданні постійної комісії
29.06.2016 також прийнято рішення відкласти розгляд та
звернутись до Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації та Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).
Виноситься на повторний розгляд згідно з:
- листом Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 28.07.2016 №057023-14753 щодо
проведеної перевірки та надання акта обстеження
земельної ділянки;
листом Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації від 29.07.2016 №102/02/39-6865 щодо
необхідності проведення перевірки стосовно законності
проведених будівельних робіт.

Земельна ділянка площею 0,0319 га - в оренду на 5 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Балицька О. С.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Павлюку Валерію Михайловичу земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування павільйону-магазину на вул. Миропільській, 2
у Деснянському районі м. Києва».
2. Звернутися до Департаменту державної архітектурно-будівельної
інспекції у м. Києві з проханням провести перевірку щодо законності
проведених будівельних робіт.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надходження
відповіді від Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у
м. Києві.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Турець В. В.,
Кісільов І. 77., Росляков В. В., Негрич М. М. участі в голосуванні
не брали.
6.4.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21250
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА 1»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
торгово-виробничої будівлі на вул. Клеманській, 1/5 у
Дарницькому районі м. Києва»
(доручення КМР від 18.02.2016 №08/231-977/ПР)
(ПР-8899 від 15.02.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
ТОВ «Веста 1» від 27.05.2016 вх. №08/9164 щодо прискорення
розгляду кадастрової справи.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016
прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення та направити
його на розгляд постійною комісією Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом №08/286402 від 29.08.2016 з протоколу №20 від 27.07.2016 засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики, відповідно до якого
проект рішення підтримано за умови надання земельної ділянки в
оренду терміном на 10 років.

Земельна ділянка площею 0,4032 га - в оренду на 25 років у зв’язку з набуттям
права власності на нерухоме майно (свідоцтво про право власності на
нерухоме майно від 08.02.2014 №17541315).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «ВЕСТА 1» земельної ділянки для експлуатації
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та обслуговування торгово-виробничої будівлі на вул. Клеманській, 1/5 у
Дарницькому районі м. Києва» з рекомендаціями постійної комісії Київської
міської ради з питань торгівлі', підприємництва та регуляторної
політики, викладеними у протоколі № 15 засідання від 27.07.2016, а саме:
передати земельну ділянку товариству з обмеженою відповідальністю
«ВЕСТА 1» в оренду терміном на 10 років.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Турець В. В.,
Кісільов І. П., Росляков В. В., Негрич М. М. участі в голосуванні
не брали.
6.4.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-6759
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
автокооперативу по експлуатації та обслуговуванню
гаражів «КРИШТАЛЬ-АВТО» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування існуючих гаражів на
вул. Автозаводській, 69 в Оболонському районі м. Києва»
(доручення КМР від 01.02.2016 №08/231-635/ПР)
(ПР-8535 від 27.01.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 15.03.2016
було прийнято рішення відкласти розгляд питання та направити
проект рішення на розгляд постійної комісії Київської міської ради з
питань транспорту, з в ’язку та реклами, яка згідно з витягом з
протоколу №9 від 22.04.2016 вирішила направити вказаний проект
рішення на доопрацювання у зв’язку з невідповідністю розміру
земельної ділянки під гаражними боксами та будівлею КППрозміру
земельної ділянки, вказаному в проекті рішення.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016
було прийнято рішення направити зазначений проект рішення до
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) на
доопрацювання.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявника від 29.07.2016 вх. №08/13089 щодо надання р о з’яснень.
Виноситься на повторний розгляд відповідно до листа
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
10.08.2016 вх. №08/13728.

Земельна ділянка площею 0,5528 га - в оренду на 3 роки.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Зубко Ю. Г., Турець В. В., Задніпряний Ю. А.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу автокооперативу по
експлуатації та обслуговуванню гаражів «КРИШТАЛЬ-АВТО» земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування існуючих гаражів на
вул. Автозаводській, 69 в Оболонському районі м. Києва».

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

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Кісільов І. П. участі
в голосуванні не брали.
6.4.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21270
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
МАЛОМУ БАГАТОПРОФІЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
«КИЇВТЕХНОКОМПЛЕКТ» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ для експлуатації
та
обслуговування
павільйону
для
приймання
вторсировини на бульв. Марії Приймаченко, 1/27 у
Печерському районі м. Києва»
(доручення КМР від 09.02.2016 №08/231-787/ПР)
(ПР-8499 від 26.01.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016
було прийнято рішення направити зазначений проект рішення на
розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики, а також звернутись до
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.
Виноситься на повторний розгляд згідно з:
витягом з протоколу №21 від 31.08.2016 засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики №08/286-424 від
08.09.2016, яка підтримала проект рішення;
листом Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації від 27.07.2016 №105/02-2344/9 щодо
відсутності повноважень та застереження з приводу того,
що розташування та експлуатація цього об’єкта може
призвести до загострення соціальної напруги.

Земельна ділянка площею 0,0538 га - в оренду на 10 років у зв’язку з
переходом права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу
нежитлової будівлі-павільйону від 19.12.2013 №4827).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу МАЛОМУ
БАГАТОПРОФІЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВТЕХНОКОМПЛЕКТ» У
ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ для
експлуатації та обслуговування павільйону для приймання вторсировини на
бульв. Марії Приймаченко, 1/27 у Печерському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Кісільов І. П. участі
в голосуванні не брали.
6.4.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6604
Повторний розгляд проекту рішення

«Про передачу
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земельної ділянки підприємству із 100% іноземним
капіталом «ААЗ Трейдінг Ко» для реконструкції
майнового комплексу з подальшою експлуатацією та
обслуговуванням офісних та складських приміщень,
механічної майстерні, трансформаторної підстанції та
майданчика
для
відстою
автотранспорту
на
вул. Екскаваторній, 37а у Святошинському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 28.12.2015 №08/231-330/ПР)
(ПР-8279 від 22.12.2015)
З урахуванням листа ПІК «ААЗ Трейдінг Ко» від 05.02.2016
№ 107 (вх. від 05.02.2016 №08/1961) з проханням змінити цільове
призначення земельної ділянки, а саме: виключити слово
«реконструкція».
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.04.2016
прийнято рішення направити проект рішення на розгляд постійної
комісії Київської міської ради з питань транспорту, з в ’язку та
реклами.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом від
15.07.2016 з протоколу №14 засідання постійної комісії Київської
міської ради з питань транспорту, зв ’язку та реклами, відповідно до
якого проект рішення підтримано.

Земельна ділянка площею 1,6128 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
підприємству із 100% іноземним капіталом «ААЗ Трейдінг Ко» для
реконструкції майнового комплексу з подальшою експлуатацією та
обслуговуванням офісних та складських приміщень, механічної майстерні,
трансформаторної підстанції та майданчика для відстою автотранспорту на
вул. Екскаваторній,
37а у
Святошинському
районі
м. Києва»
з
рекомендаціями, а саме: викласти цільове призначення земельної ділянки в
такій редакції: «для експлуатації та обслуговування офісних та
складських приміщень, механічної майстерні, трансформаторної
підстанції та майданчика для відстою автотранспорту», враховуючи
звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Меліхова Т. І., Кісільов І. П.,
Зубко Ю. Г. участі в голосуванні не брали.
6.5.

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

6.5.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22144
Проект рішення «Про поновлення

договору

оренди

земельної
ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю «КОНСТАНТА ГРУП» для експлуатації
приміщень
офісно-торговельно-розважального
призначення і закладів громадського харчування зі
стоянкою автомобілів для відвідувачів на просп. Миколи
Бажана (станція метро «Осокорки») у Дарницькому районі
м. Києва»
(доручення КМР від 08.06.2016 №08/231-2547/ПР)
(ПР-10232 від 02.06.2016)
Проект рішення паралельно розглянутий постійною комісією
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики та знятий з розгляду за пропозицією
суб’єкта подання (витяг від 21.07.2016 №08/286-363 з протоколу
№18 засідання цієї комісії від 22.06.2016).

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди земельної
ділянки від 16.03.2011 №63-6-00606 площею 0,0111 га, в межах червоних ліній.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю
«КОНСТАНТА ГРУП» договір оренди земельної ділянки від 16.03.2011 №636-00606 на 5 років площею 0,0111 га для експлуатації приміщень офісноторговельно-розважального призначення і закладів громадського харчування
зі стоянкою автомобілів для відвідувачів на просп. Миколи Бажана (станція
метро «Осокорки») у Дарницькому районі м. Києва.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
16.03.2011 №63-6-00606 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» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Зубко Ю. Г.,
Міщенко О. Г. участі в голосуванні не брали.
6.5.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21546
Проект рішення «Про поновлення договору оренди
земельної
ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю «БУДДИЗАЙН-21» для будівництва,
експлуатації та обслуговування виробничо-складської бази
на вул. Бориспільській, 7 у Дарницькому районі м. Києва»
(доручення КМР від 23.03.2016 №08/231-1426/ПР)
(ПР-9289 від 22.03.2016)

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 10 років договір оренди земельної
ділянки від 14.06.2005 №63-6-00262 (із змінами внесеними договором від
11.09.2014 №708) площею 0,2941 га.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення договору
оренди земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
«БУДДИЗАЙН-21» для будівництва, експлуатації та обслуговування
виробничо-складської бази на вул. Бориспільській, 7 у Дарницькому районі
м. Києва».
2. Направити зазначений проект рішення з матеріалами кадастрової
справи А-21546 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» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Зубко Ю. / .,
Міщенко О. Г. участі в голосуванні не брали.
6.5.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22524
Проект
рішення
«Про
поновлення
приватному
підприємству «Успіх-21 століття» договору оренди
земельної ділянки для будівництва комплексу з технічного
обслуговування автомобілів на вул. Оноре де Бальзака у
Деснянському районі м. Києва»
(доручення КМР від 21.06.2016 №08/231-2675/ПР)
(ПР-10368 від 21.06.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
ПП «Успіх-21 століття» від 12.09.2016 вх. №08/15253 щодо подання
листа для поновлення договору оренди.

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 1 рік договір оренди земельної
ділянки від 18.12.2007 №62-6-00449 площею 0,4953 га.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Картавий І. Л., Назаренко В. Е.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиціїа саме:
- підтримати проект рішення;
- перенести розгляд проекту рішення на наступне засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про поновлення приватному
підприємству «Успіх-21 століття» договору оренди земельної ділянки для

будівництва комплексу з технічного обслуговування автомобілів на вул. Оноре
де Бальзака у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Зубко Ю. Г.,
Харченко О. В Б р о д с ь к и й В. Я., Росляков В. В. участі в
голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки проекту рішення,
голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування
другу пропозицію: щодо перенесення розгляду проекту рішення на
наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про поновлення
приватному підприємству «Успіх-21 століття» договору оренди земельної
ділянки для будівництва комплексу з технічного обслуговування автомобілів
на вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі м. Києва» на наступне
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. 77., Зубко Ю. Г.,
Харченко О. В., Бродський В. Я., Росляков В. В. участі в
голосуванні не брали.
6.5.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-17417
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою
відповідальністю
«ІНІЦІАТИВА
ЛТД»
договору оренди земельної ділянки для обслуговування та
експлуатації відкритої автостоянки на вул. Космонавта
Волкова, 26-а у Деснянському районі м. Києва»
(доручення КМР від 16.06.2016 №08/231-2641/ПР)
(ПР-10315 від 14.06.2016)
З урахуванням листа депутата Київської міської ради
Меліхової Т. І. від 30.08.2016 вх. №08/14638 щодо розгляду звернення
ТОВ «ІНІЦІАТИВА ЛТД» від 25.07.2016 №07/2016/02 стосовно
визначення суми орендної тати за земельну ділянку.

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди земельної
ділянки від 09.04.2008 №62-6-00485 площею 0,5800 га, в межах червоних ліній.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

зо

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «ІНІЦІАТИВА ЛТД» договору
оренди земельної ділянки для обслуговування та експлуатації відкритої
автостоянки на вул. Космонавта Волкова, 26-а у Деснянському районі
м. Києва».
2. Направити зазначений проект рішення з матеріалами кадастрової
справи А -1 7417 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, з в ’язку та реклами.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, зв ’язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Зубко Ю. Г.,
Харченко О. В. участі в голосуванні не брали.
6.5.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21563
Проект
рішення
«Про
поновлення
приватному
підприємству «Філда» договору оренди земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування торговельного
павільйону-магазину на вул. Амвросія Бучми, 2а у
Дніпровському районі м. Києва»
(доручення КМР від 19.04.2016 №08/231-1881/ПР)
(ПР-9764 від 18.04.2016)
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди земельної
ділянки від 29.04.2010 №66-6-00567 площею 0,0127 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Росляков В. В.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про поновлення
приватному підприємству «Філда» договору оренди земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування торговельного павільйону-магазину на
вул. Амвросія Бучми, 2а у Дніпровському районі м. Києва» на наступне
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Зубко Ю. Г.,
Харченко О. В. участі в голосуванні не брали.
6.5.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22238
Проект рішення «Про поновлення ПРИВАТНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
«ЯРОСЛАВ»
договору
оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування

комплексу будівель і споруд для організації швейного
виробництва з об’єктами торгівлі та кафе
на
вул. Автозаводській, 2 в Оболонському районі м. Києва та
внесення змін до нього»
(доручення КМР від 21.06.2016 №08/231-2670/ПР)
(ПР-10337 від 15.06.2016)
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 10 років договір оренди земельної
ділянки від 07.04.2006 №78-6-00344 площею 0,4723 га та внести зміни до нього, а
саме:
- слова «під реконструкцію з надбудовою двох існуючих будівель та
будівництво двох нових корпусів для комплексу споруд для організації
швейного виробництва з об’єктами торгівлі та кафе» замінити словами «для
експлуатації та обслуговування комплексу будівель і споруд для організації
швейного виробництва з об'єктами торгівлі та кафе».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення ПРИВАТНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «ЯРОСЛАВ» договору оренди земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування комплексу будівель і споруд для організації
швейного виробництва з об’єктами торгівлі та кафе на вул. Автозаводській, 2
в Оболонському районі м. Києва та внесення змін до нього».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Зубко Ю. Г.,
Харченко О. В. участі в голосуванні не брали.
6.5.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-9466
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «Торговельне підприємство
«Гастроном № 387» договору оренди земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування торговельного
павільйону на вул. Маршала Гречка, 8 у Подільському
районі м. Києва»
(доручення КМР від 19.04.2016 №08/231-1883/ПР)
(ПР-9676 від 14.04.2016)
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди земельної
ділянки від 16.07.2002 №91-6-00049 площею 0,0126 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Олексієнко І. С.

УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю
«Торговельне підприємство «Гастроном № 387» договір оренди земельної
ділянки від 16.07.2002 №91-6-00049 на 5 років площею 0,0126 га для
експлуатації та обслуговування торговельного павільйону на вул. Маршала
Гречка, 8 у Подільському районі м. Києва.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
16.07.2002 №91-6-00049 на 5 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Зубко Ю. Г.,
Харченко О. В. участі в голосуванні не брали.
6.5.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-17729
Проект рішення «Про поновлення фізичній особіпідприємцю
Кирильцеву
Сергію
Володимировичу
договору оренди земельної ділянки для реконструкції,
обслуговування та експлуатації торговельного павільйону з
літнім майданчиком на вул. Урицького, 40-а у
Солом’янському районі м. Києва»
(доручення КМР від 19.05.2016 №08/231-2250/ПР)
(ПР-9974 від 17.05.2016)
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики, а також опрацьовується постійною комісією Київської
міської ради з питань екологічної політики.

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 15 років договір оренди земельної
ділянки від 16.06.2005 №72-6-00289 площею 0,0102 га, в межах червоних ліній.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення фізичній
особі-підприємцю Кирильцеву Сергію Володимировичу договору оренди
земельної ділянки для реконструкції, обслуговування та експлуатації
торговельного павільйону з літнім майданчиком на вул. Урицького, 40-а у
Солом’янському районі м. Києва» до його розгляду постійною комісією
Київської міської ради з питань екологічної політики.
2.
Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) з проханням провести
перевірку щодо стану благоустрою та фактичного використання
земельної ділянки.

3.
Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики та надходження відповіді від Департаменту міського
благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 7 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Зубко Ю. Г.,
Харченко О. В. участі в голосуванні не брали.
6.5.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22275
Проект рішення
«Про
поновлення
Державному
підприємству по розповсюдженню періодичних видань
«Преса» договору оренди земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування адміністративного будинку
на вул. Георгія Кірпи, 2-а у Солом’янському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 11.05.2016 №08/231-2101/ПР)
(ПР-9805 від 20.04.2016)

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди земельної
ділянки від 05.10.2010 №72-6-00614 площею 0,0187, в межах червоних ліній.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
Державному підприємству по розповсюдженню періодичних видань «Преса»
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
адміністративного будинку на вул. Георгія Кірпи, 2-а у Солом’янському
районі м. Києва».
2. Направити зазначений проект рішення з матеріалами кадастрової
справи А-22275 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, зв ’язку та реклами.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, зв ’язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Зубко Ю. Г.,
Харченко О. В. участі в голосуванні не брали.
6.5.10. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22499
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «ФОК-СІГМА» договору
оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації
та обслуговування торговельно-офісного центру з
підземним паркінгом на вул. Гарматній, 35/2 у

Солом’янському районі м. Києва»
(доручення КМР від 06.07.2016 №08/231-2874/ПР)
(ПР-10553 від 06.07.2016)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва
та регуляторної політики.

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди земельної
ділянки від 27.11.2008 №72-6-00550 площею 0,1446 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В., Старовойт В. М., Дорофєєва Ю.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «ФОКСІГМА» договір оренди земельної ділянки від 27.11.2008 №72-6-00550 на 5
років площею 0,1446 га для будівництва, експлуатації та обслуговування
торговельно-офісного центру з підземним паркінгом на вул. Гарматній, 35/2 у
Солом’янському районі м. Києва.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
27.11.2008 №72-6-00550 на 5 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Зубко Ю. Г.,
Харченко О. В. участі в голосуванні не брали.
6.5.11. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22502
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «ФОК-СІГМА» договору
оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації
та обслуговування торговельно-офісного центру з
підземним паркінгом на вул. Гарматній, 35/2 у
Солом’янському районі м. Києва»
(доручення КМР від 06.07.2016 №08/231-2875/ПР)
(ПР-10552 від 06.07.2016)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва
та регуляторної політики.

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди земельної
ділянки від 13.03.2008 №72-6-00496 площею 0,1456 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дюжев С. А.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «ФОКСІГМА» договір оренди земельної ділянки від 13.03.2008 №72-6-00496 на 5

років площею 0,1456 га для будівництва, експлуатації та обслуговування
торговельно-офісного центру з підземним паркінгом на вул. Гарматній, 35/2 у
Солом’янському районі м. Києва.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
13.03.2008
№72-6-00496 на 5 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Зубко Ю. Г.,
Харченко О. В. участі в голосуванні не брали.
6.5.12. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21901
Проект рішення «Про поновлення ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГОТЕЛЬ
МЕНЕДЖМЕНТ» договору оренди земельних ділянок
для експлуатації та обслуговування адміністративноготельного комплексу на вул. Великій Житомирській, 2-а
у Шевченківському районі м. Києва»
(доручення КМР від 09.03.2016 №08/231-1277/ПР)
(ПР-9194 від 03.03.2016)

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди земельних
ділянок від 28.05.2010 №91-6-00906 (з урахуванням договору про внесення змін
до договору оренди земельної ділянки від 24.12.2010 №91-6-00919) площами
0,0256 га, 0,0046 га та 0,0580 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Бродський В. Я., Негрич М. М., Турець В. В.
УХВАЛИЛИ:
1.
Поновити
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГОТЕЛЬ
МЕНЕДЖМЕНТ»
договір
оренди
земельних ділянок від 28.05.2010 №91-6-00906 (з урахуванням договору про
внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 24.12.2010 №91-600919) на 5 років площами 0,0256 га, 0,0046 га та 0,0580 га для експлуатації та
обслуговування адміністративно-готельного комплексу на вул. Великій
Житомирській, 2-а у Шевченківському районі м. Києва.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельних ділянок від
28.05.2010 №91-6-00906 (з урахуванням договору про внесення змін до
договору оренди земельної ділянки від 24.12.2010 №91-6-00919) 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
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місті Києві, у редакції згідно з рішенням Київської міської ради від
04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Бродський В. Я.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Зубко Ю. Г.,
Харченко О. В., Римаренко С. Г., Росляков В. В. участі в
голосуванні не брали.
6.6.

П овторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди
земельних ділянок та внесення змін до них):

6.6.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21902
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«В-Н» договору оренди земельної ділянки для
завершення
будівництва
нежитлових
приміщень
виробничої бази з подальшим обслуговуванням та
експлуатацією на вул. Пухівській, 1-а у Деснянському
районі м. Києва»
(доручення КМР від 26.01.2016 №08/231-515/ПР)
(ПР-8488 від 26.01.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 26.04.2016
питання було знято для розгляду робочою групою під головуванням
М. Негрича.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист ТОВ «В-Н» від 24.05.2016 вх. №08/8878 щодо прискорення
розгляду кадастрової справи.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання робочої групи від 02.08.2016 (реєстр. №93 від
10.08.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 10 років договір оренди земельної
ділянки від 25.10.2005 № 62-6-00281 площею 1,6518 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Бродський В. Я., Негрич М. М.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 02.08.2016,
зареєстрований від 10.08.2016 М993, поновити ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «В-Н» договір оренди земельної
ділянки від 25.10.2005 № 62-6-00281 на 10 років площею 1,6518 га для
завершення будівництва нежитлових приміщень виробничої бази з подальшим
обслуговуванням та експлуатацією на вул. Пухівській, 1-а у Деснянському
районі м. Києва.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати

додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
25.10.2005 № 62-6-00281 на 10 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 М І95/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Зубко Ю. Г.,
Харченко О. В., Римаренко С. Г., Росляков В. В., Банас Д. М.
участі в голосуванні не брали.
6.6.2. 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. №08/8841 щодо
надання пояснень по справі та повторного розгляду на засіданні
постійної комісії. Під час голосування рішення не було прийнято.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2016 №0648286 щодо належного санітарно-технічного стану земельної
ділянки.
Виносився на повторний розгляд 06.09.2016 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. Прийнято
рішення перенести розгляд на чергове засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
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П роектом ріш ення 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., Турець В. В., Балицька О. С., Дюжев С. А.

УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма
КОНТІНЕНТ» договір на право тимчасового довгострокового користування
землею на умовах оренди від 17.09.1999 №78-5-00048 на 10 років площею
0,0337 га для реконструкції кіосків під павільйон та подальшої його
експлуатації на вул. Вишгородській, 56/2 в Оболонському районі м. Києва.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київсько
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору на право тимчасового
довгострокового користування землею на умовах оренди земельної ділянки
від 17.09.1999 №78-5-00048 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» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Римаренко С. Г.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
6.6.3. 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 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.

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 15 років договір оренди
земельної ділянки від 28.09.2007 №91-6-00709 площею 0,1846 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Баленко І. М.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування Баленка І. М.
перенести 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» на наступне засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.

6.7.

Розгляд кадастрових справ (приватизація):

6.7.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9438
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Никифоровій Тетяні Віталіївні для будівництва
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Тихорецькій, 22-а у Голосіївському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 11.05.2016 №08/231-2105/ПР)
(ПР-9861 від 21.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,0924 га ^ у приватну власність!
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Меліхова Т. І., Козороз Л. С.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Никифоровій Тетяні Віталіївні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Тихорецькій, 22-а у Голосіївському районі м. Києва» на наступне
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування, на яке запросити
заявницю.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Римаренко С. Г.,
Старовойт В. М., Михайленко В. О., Турець В. В. участі в
голосуванні не брали.
6.7.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9180
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Рославцевій
Ірині Володимирівні
для

будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Лисогірській, 23 у
Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 24.05.2016 №08/231-2318/ПР)
(ПР-9968 від 17.05.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявниці від 14.07.2016 вх. №08/Р-8400 щодо виключення з цільового
призначення земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0510 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Рославцевій Ірині Володимирівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Лисогірській, 23 у Голосіївському районі м. Києва» з рекомендаціями, а
саме: виключити з цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництва і», враховуючи звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Римаренко С. Г.,
Старовойт В. М., Михайленко В. О., Турець В. В. участі в
голосуванні не брали.
6.7.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9184
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам
Кролевецькому
Михайлу
Івановичу,
Кролевецькій Марії Федорівні, Янович Наталії Михайлівні
та Яновичу Геннадію Петровичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Лисогірській, 17-а у Голосіївському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 24.05.2016 №08/231-2320/ПР)
(ПР-10067 від 23.05.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявників від 21.07.2016 вх. №08/КО-8738 щодо виключення з
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0548 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка Кролевецького М. І. - 1/4 від 0,0548 га;
- частка Кролевецької М. Ф. - 1/4 від 0,0548 га;
- частка Янович Н. М. - 1/4 від 0,0548 га;
- частка Яновича Г. П. - 1/4 від 0,0548 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Кролевецькому Михайлу Івановичу, Кролевецькій Марії
Федорівні, Янович Наталії Михайлівні та Яновичу Геннадію Петровичу для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Лисогірській, 17-а у Голосіївському районі м. Києва» з

рекомендаціями, а саме: виключити з цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництва і», враховуючи звернення заявників.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Римаренко С. Г.,
Старовойт В. М., Михайленко В. О., Турець В. В. участі в
голосуванні не брали.
6.7.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9155
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Яловенко Вікторії Володимирівні та Яловенку
Руслану Миколайовичу для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Гребінки, 7 у Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 24.05.2016 №08/231-2319/ПР)
(ПР-10068 від 23.05.2016)
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявників від 21.03.2016 вх. №08/КО-3363 щодо
виключення з цільового призначення земельної ділянки слова
«буд івн ицтво».

Земельна ділянка площею 0,0646 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка Яловенко В. В. - 1/2 від 0,0646 га;
- частка Яловенка Р. М. - 1/2 від 0,0646 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Яловенко Вікторії Володимирівні та Яловенку Руслану
Миколайовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Гребінки, 7 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 Зубко Ю . Г., Римаренко С. / .,
Старовойт В. М., Михайленко В. О., Картавий І. Л.,
Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
6.7.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9410
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки

громадянам Марчуку Валерію Миколайовичу, Пухтинській
Ларисі Петрівні для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Мистецькій, 6 у Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 09.08.2016 №08/231-3383/ПР)
(ПР-10985 від 08.08.2016)
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявників від 13.09.2016 вх. №08/КО-10829 щодо
виключення з цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0840 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка Марчука В. М. - 3/4 від 0,0840 га;
- частка Пухтинської Л. П. -1 /4 від 0,0840 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Марчуку Валерію Миколайовичу, Пухтинській Ларисі
Петрівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Мистецькій, 6 у Голосіївському районі м. Києва» з
рекомендаціями, а саме: виключити з цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництва і», враховуючи звернення заявників.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Римаренко С. Г.,
Старовойт В. М., Михайленко В. О., Картавий І. Л.,
Турець В. В., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
6.7.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9218
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Пеньковій Наталії Миколаївні, Кандзьобі
Олексію Олександровичу, Кандзьобі Ю лії Олександрівні
та Пеньковій Марії Сергіївні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Лисогірській, 17 у Голосіївському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 16.06.2016 №08/231-2629/ПР)
(ПР-10274 від 07.06.2016)
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли
листи заявників від 21.07.2016 вх. №08/КО-8737 та від
13.09.2016 вх. №08/КО-Ю827 щодо виключення з цільового
призначення земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0536 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка Пенькової Н. М. - 900/2400 від 0,0536 га;
- частка Кандзбоби О. О. - 550/2400 від 0,0536 га;

- частка Кандзбоби Ю. О. - 550/2400 від 0,0536 га;
- частка Пенькової М. С. - 400/2400 від 0,0536 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Пеньковій Наталії Миколаївні, Кандзьобі Олексію
Олександровичу, Кандзьобі Ю лії Олександрівні та Пеньковій Марії Сергіївні
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Лисогірській, 17 у Голосіївському районі м. Києва» з
рекомендаціями, а саме: виключити з цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництва і», враховуючи звернення заявників.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Римаренко С. Г.,
Старовойт В. М., Картавий І. Л., Турець В. В., Росляков В. В.,
Меліхова Т. І. участі в голосуванні не брали.
6.1.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-4713
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Савченко Марії Михайлівні та Пиндик
Людмилі Михайлівні для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Залежній, 11 у Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 17.05.2016 №08/231-2176/ПР)
(ПР-9912 від 05.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка Савченко М. М. - 1/2 від 0,1000 га;
- частка Пиндик Л. М. - 1/2 від 0,1000 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянам Савченко Марії Михайлівні та Пиндик
Людмилі Михайлівні для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Залежній, 11 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» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Римаренко С. Г.,
Старовойт В. М., Турець В. В., Меліхова Т. І. участі в
голосуванні не брали.
6.7.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-8746
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Редько Ганні Петрівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Малоземельній, 35-а у Дарницькому районі
м. Києва»
(доручення КМР від 11.07.2016 №08/231-2930/ПР)
(ПР-10093 від 24.05.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
представника заявниці гр. І. П. Васько від 12.07.2016 вх. №08/Р-8339
щодо можливості надання земельної ділянки «для експлуатації та
обслуговування».

Земельна ділянка площею 0,0927 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Редько Ганні Петрівні для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Малоземельній, 35-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» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Римаренко С. Г.,
Турець В. В., Меліхова Т. І. участі в голосуванні не брали.
6.7.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9242
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Павленку Володимиру Володимировичу,
Павленку Максиму Володимировичу та Павленко Ларисі
Володимирівні для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Марка
Черемшини, 4-г у Дніпровському районі м. Києва»
(доручення КМР від 18.04.2016 №08/231-1855/ПР)
(ПР-9703 від 14.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка Павленка В. В. - 1/3 від 0,1000 га;
- частка Павленка М. В. - 1/3 від 0,1000 га;
- частка Павленко Л. В. - 1/3 від 0,1000 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Павленку Володимиру Володимировичу, Павленку
Максиму Володимировичу та Павленко Ларисі Володимирівні для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Марка Черемшини, 4-г 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» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Римаренко С. Г.,
Турець В. В., Меліхова Т. І. участі в голосуванні не брали.
6.7.10. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9381
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Гарьковець
Олені Володимирівні
для
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Леніна, 47 у
Солом’янському районі м. Києва»
(доручення КМР від 11.05.2016 №08/231-2103/ПР)
(ПР-9760 від 18.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Гарьковець Олені Володимирівні для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Леніна, 47 у Солом’янському районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме:
в назві та по тексту проекту рішення слова вул. Леніна змінити словами
вул. Колоса Сергія (відповідно до розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 19.02.2016 М І25/1 «Про перейменування
бульвару, вулиць, площі та провулків у місті Києві»).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Римаренко С. Г.,
Турець В. В., Меліхова Т. І. участі в голосуванні не брали.
6.7.11. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа ПА-14414
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянкам Замолинській Олені Олексіївні, Шевченко
Тетяні Кузьмівні та Жуковій Ларисі Дмитрівні для

будівництва
і
обслуговування,
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на просп. Відрадному, 41
у Солом’янському районі м. Києва»
(доручення КМР від 26.04.2016 №08/231-1993/ПР)
(ПР-9713 від 14.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,0611 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка Замолинської О. О. - 2/5 від 0,0611 га;
- частка Шевченко Т. К. - 3/10 від 0,0611 га;
- частка Жукової Л. Д. - 3/10 від 0,0611 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянкам Замолинській Олені Олексіївні, Шевченко Тетяні
Кузьмівні та Жуковій Ларисі Дмитрівні для будівництва і обслуговування,
жилого будинку, господарських будівель і споруд на просп. Відрадному, 41 у
Солом’янському районі м. Києва».
2. Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних ділянок
відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Римаренко С. Г.,
Турець В. В., Меліхова Т. І. участі в голосуванні не брали.
6.7.12. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9375
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам
Осуховській
Людмилі
Олексіївні
та
Осуховському Максиму Олександровичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Шевченка, 156 у Солом’янському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 18.05.2016 №08/231-2219/ПР)
(ПР-9960 від 17.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка Осуховської Л. О. - 1/2 від 0,1000 га;
- частка Осуховського М. О. - 1/2 від 0,1000 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Осуховській Людмилі Олексіївні та Осуховському
Максиму Олександровичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 156 у Солом’янському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Римаренко С. Г.,
Меліхова Т. І. участі в голосуванні не брали.
6.7.13. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9318
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Цибух Галині Вікторівні та Уласенко Юлії
Станіславівні для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Естонській, 80 у Шевченківському районі м. Києва»
(доручення КМР від 25.05.2016 №08/231-2350/ПР)
(ПР-10073 від 24.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,0816 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка Цибух Г. В. - 1/2 від 0.0816 га;
- частка Уласенко Ю. С. - 1/2 від 0,0816 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Повернути проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Цибух Галині Вікторівні та Уласенко Юлії Станіславівні для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Естонській, 80 у Шевченківському районі м. Києва» з
матеріалами кадастрової справи П-9318 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) на доопрацювання в частині доповнення проекту
ріш ення пунктом щодо скасування позиції другої в додатку до рішення
Київської міської ради від 15.03.2007 №345-6/1006 «Про приватизацію
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд у Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Римаренко С. Г.,
Меліхова Т. І., Кримчак С. О., Негрич М. М. участі в голосуванні
не брали.

..

68

П овторний розгляд кадастрових справ (приватизація):

6.8.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9310
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Левінській Тетяні Ігорівні
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Волзькому, 11 у

Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 01.03.2016 №08/231-1203/ПР)
(ПР-9140 від 29.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 26.04.2016
прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення та направити
його на опрацювання постійною комісією Київської міської ради з
питань екологічної політики.
Виносився на повторний розгляд засідання 05.07.2016 згідно з
витягом №29/288/03-12 з протоколу №12 засідання вищезазначеної
комісії від 08.06.2016, відповідно до якого проект рішення
підтримано. На цьому засіданні було прийнято рішення відкласти
розгляд проекту рішення та направити його для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
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, але не виносити на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження детального
плану або плану зонування цієї території.

Земельна ділянка площею 0,0757 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи протокол засідання робочої групи від 08.07.2016,
зареєстрований від 19.07.2016 №75, підтримати проект рішення «Про
приватизацію земельної ділянки громадянці Левінській Тетяні Ігорівні для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Волзькому, 11 у Голосіївському районі м. Києва».
2.
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» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Римаренко С. Г.,
Меліхова Т.
Кримчак С. О., Негрич М. М., Баленко І. М.,
Міщенко О. Г. участі в голосуванні не брали.
6.8.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9366
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної
ділянки
громадянину
Костенку
Олегу
Михайловичу для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Листопадній, 5 у Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 06.04.2016 №08/231-1661/ПР)
(ПР-9505 від 05.04.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.05.201631.05.2016 за пропозицією суб’єкта подання проект рішення було
повернуто на доопрацювання в Департамент земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
02.08.2016 №057021-14973
щодо
винесення
на розгляд
доопрацьованого проекту рішення.

Земельна ділянка площею 0,0332 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Картавий І. Л., Кулаковський Ю. П.
УХВАЛИЛИ: Повернути проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Костенку Олегу Михайловичу для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Листопадній, 5 у
Голосіївському районі м. Києва» з матеріалами кадастрової справи П-9366
до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) 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» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Римаренко С. Г.,
Меліхова Т. /., Негрич М. М., Баленко І. М., Петровець О. Ф.,
Назаренко В. Е. участі в голосуванні не брали.
6.8.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9374
Повторний 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»
(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. №08/П8308 щодо можливості надання земельної ділянки «для експлуатації
та обслуговування».
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.09.2016
прийнято рішення перенести розгляд проекту рішення на наступне
засідання.

Земельна ділянка площею 0,0555 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Панько Ю. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти 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».
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 Зубко Ю. Г., Римаренко С. Г.,
Меліхова Т. І., Негрич М. М., Петровець О. Ф., Турець В. В.
участі в голосуванні не брали.
6.8.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9188
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Данильченко Ларисі
Олександрівні земельної ділянки для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Івана Франка, 1-ж у Дарницькому районі
м. Києва»
(доручення КМР від 04.04.2016 №08/231-1619/ПР)
(ПР-9456 від 01.04.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли
листи представника заявниці гр. Шостак В. І. від 11.04.2016
вх. №08/Д-4478 та представника заявниці гр. Коренева О. О. від
18.09.2015 вх. №08/Д-8814 щодо виключення з цільового призначення
земельної ділянки слова «будівництво».
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.07.2016
розгляд проекту рішення було відкладено та направлено для розгляду
робочою групою під головуванням І. Л. Картавого.
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 0,1000 га - у приватну власність.

УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи протокол засідання робочої групи від 08.07.2016,
зареєстрований від 19.07.2016 №75, підтримати проект рішення «Про
приватизацію
земельної
ділянки
громадянці
Данильченко
Ларисі
Олександрівні земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Івана Франка, 1-ж у
Дарницькому районі м. Києва».
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 Зубко Ю. Г., Римаренко С. Г.,
Меліхова Т. І., Негрич М. М., Петровець О. Ф., Турець В. В.
участі в голосуванні не брали.
6.8.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9321
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Замалєєвій Катерині
Петрівні для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Редутній,
41 -а у Печерському районі м. Києва»
(доручення КМР від 04.02.2016 №08/231-701/ПР)
(ПР-8617 від 02.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.04.2016
прийнято рішення підтримати проект рішення та не виносити його
на розгляд пленарного засідання сесії Київської міської ради до
затвердження детального плану або плану зонування цієї території.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявниці від 01.06.2016 вх. №08/3-6699 з проханням виключити з
цільового призначення земельної ділянки слово «будівництво».
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.07.2016
розгляд проекту рішення було відкладено та направлено для розгляду
робочою групою під головуванням І. Л. Картавого.
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 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 08.07.2016,
зареєстрований від 19.07.2016 №275, підтримати проект рішення «Про

приватизацію земельної ділянки громадянці Замалєєвій Катерині Петрівні для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Редутній, 41-а у Печерському районі м. Києва» 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 Зубко Ю. Г., Римаренко С. Г.,
Меліхова Т. І., Негрич М. М., Петровець О. Ф., Турець В. В.
участі в голосуванні не брали.
6.8.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9445
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки
громадянам
Ріпку
Олександру
Прокоповичу,
Шунько
Ганні
Матвіївні,
Гущіну
Володимиру Андрійовичу, Єпішину Олексію Івановичу,
Швиткіній Людмилі Григорівні, Петку Зої Іванівні для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Городній, 4 у
Солом’янському районі м. Києва»
(доручення КМР від 04.04.2016 №08/231-1616/ПР)
(ПР-9424 від 30.03.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.07.2016
розгляд проекту рішення було відкладено та направлено для розгляду
робочою групою під головуванням І. Л. Картавого.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявників від 15.06.2016 вх. №08/КО-7384 щодо якнайшвидшого
розгляду проекту рішення, оскільки одна із заявників у віці 98 років.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявників від 13.09.2016 вх. №08/КО-Ю834 щодо виключення з
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництво».
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 0,1000 га - у спільну сумісну 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
приватизацію земельної ділянки громадянам Ріпку Олександру Прокоповичу,
Шунько Ганні Матвіївні, Гущіну Володимиру Андрійовичу, Єпішину Олексію
Івановичу, Швиткіній Людмилі Григорівні, Петку Зої Іванівні для будівництва
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Городній, 4 у Солом’янському районі м. Києва» з рекомендаціями, а
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саме: виключити з цільового призначення земельної ділянки
«будівництва і», враховуючи звернення заявників.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

слова

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Римаренко С. Г.,
Меліхова Т. І., Негрич М. М., Петровець О. Ф., Турець В. В
Картавий І. Л. участі в голосуванні не брали.
6.8.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9299
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянину Колеснікову Петру
Миколайовичу для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Патріотів. 63 у Солом’янському районі м. Києва»
(доручення КМР від 05.04.2016 №08/231-1637/ПР)
(ПР-9462 від 04.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016
проект рішення підтримано та відкладено винесення його на
пленарне засідання сесії Київської міської ради до затвердження
детального плану цієї території.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом заявника
від 08.08.2016 вх. № 08/БП-9561 щодо виключення з цільового
призначення земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0796 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Колеснікову Петру Миколайовичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Патріотів. 63 у Солом’янському районі м. Києва» з рекомендаціями, а
саме: виключити з цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництва і», враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Римаренко С. Г.,
Меліхова Т. І., Негрич М. М., Петровець О. Ф., Турець В. В.,
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
6.8.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9353
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки
громадянці
Сосновській
Олені
Миколаївні для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Зеленій,
27 у Солом’янському районі м. Києва»
(доручення КМР від 05.04.2016 №08/231-1634/ПР)

(ПР-9479 від 04.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016
прийнято рішення підтримати проект рішення та не виносити його
на розгляд пленарного засідання сесії Київської міської ради до
затвердження детального плану або плану зонування цієї території.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявниці від 16.08.2016 вх. №08/С-9875 з проханням виключити з
цільового призначення земельної ділянки слово «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0798 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Сосновській Олені Миколаївні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Зеленій, 27 у Солом’янському 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 Зубко Ю. Г., Римаренко С. Г.,
Меліхова Т. І., Негрич М. М., Росляков В. В., Турець В. В.,
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
6.9.

Розгляд кадастрових справ (громадяни):

6.9.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-11488
Проект рішення «Про передачу громадянці Орловій Галині
Іванівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Залежному, 18-ж у
Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 17.05.2016 №08/231-2170/ПР)
(ПР-9914 від 05.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Орловій Галині Іванівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Залежному, 18-ж 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. //., 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 Зубко Ю. Г., Римаренко С. Г.,
Меліхова Т. І., Негрич М. М., Росляков В. В., Турець В. В.,
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
6.9.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-11486
Проект рішення «Про передачу громадянці Янковській
Тетяні Сергіївні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Залежному, 18-6 у
Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 27.04.2016 №08/231-2009/ПР)
(ПР-9821 від 21.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Янковській Тетяні Сергіївні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Залежному, 18-6 у Голосіївському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання. 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 Зубко Ю. Г., Римаренко С. Г.,
Меліхова Т. І., Негрич М. М., Росляков В. В., Турець В. В.,
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
6.9.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-5258
Проект рішення «Про передачу громадянці Дудченко
Тетяні Василівні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 156-6
у Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 23.05.2016 №08/231-2291/ПР)

(ПР-9961 від 17.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Дудченко Тетяні Василівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Бродівській, 156-6 у Голосіївському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання. 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 Зубко Ю. Г., Меліхова Т. І.,
Негрич М. М., Росляков В. В., Турець В. В., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
6.9.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18857
Проект рішення «Про передачу громадянину Соколу
Віталію Євгеновичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Бродівській, 154-а у Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 19.05.2016 №08/231-2254/ПР)
(ПР-9975 від 17.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Соколу Віталію Євгеновичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Бродівській, 154-а 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» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Меліхова Т. І.,
Негрич М. М., Росляков В. В., Турець В. В., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
6.9.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-6353
Проект рішення «Про передачу громадянці Боєвій
Людмилі Борисівні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 78-а у
Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 19.05.2016 №08/231-2252/ПР)
(ПР-9976 від 17.05.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявниці від 08.06.2016 вх. №08/Б-7091 щодо пояснень до проекту
рішення.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: І. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Боєвій Людмилі Борисівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Бродівській, 78-а 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» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Меліхова Т. І.,
Негрич М. М., Росляков В. В., Старовойт В. М. участі в
голосуванні не брали.
6.9.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-10783
Проект рішення «Про передачу громадянці Велігурі Інзі
Володимирівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Вітавській, 33-д у
Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 23.05.2016 №08/231-2289/ПР)
(ПР-10009 від 18.05.2016)
До постійної комісії Київської міської ради

з

питань

містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявниці від 14.06.2016 вх. №08/В-7346 щодо пояснень до справи та
прохання швидшого розгляду.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Велігурі
Інзі Володимирівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Вітавській, 33-д у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Меліхова Т. І.,
Росляков В. В., Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
6.10. П овторний розгляд кадастрових справ (громадяни):

6.10.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-18491
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Марченко Олені Яківні у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Вітавській, 15-а у Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 04.04.2016 №08/231-1619/ПР)
(ПР-9110 від 29.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 26.04.2016
прийнято рішення відхилити проект рішення, повернути 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 надання учасникам АТО.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
02.08.2016 №057021-14991 щодо повторного розгляду у з в ’язку із
надходженням листа заявниці.

Земельна ділянка площею 0,0822 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Залишити без змін попереднє рішення постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування, викладене у протоколі №11 засідання від 26.04.2016, а
саме:
1.
Відхилити проект рішення «Про передачу громадянці Марченко
Олені Яківні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Вітавській, 15-а у Голосіївському районі м. Києва».
2. Повернути кадастрову справу А-18491 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову у
передачі земельної ділянки Марченко О. Я.
3. Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
зарезервувати земельну ділянку для
оформлення
її учасникам
антитерористичної операції та сім ’ям киян, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Меліхова
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
6.10.2. СЛУХАЛИ:

Т. /.,

Кадастрова справа А-17175
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Рибаку Олександру Васильовичу у приватну
власність
земельної
ділянки
для
будівництва
і
обслуговування
житлового
будинку,
господарських
будівель і споруд на вул. Старообухівській, 17-г у
Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 18.12.2015 №08/231-242/ПР)
(ПР-8185 від 11.12.2015)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 09.02.2016
було відкладено розгляд проекту рішення.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.04.2016 за
пропозицією голови постійної комісії Міщенка О. Г. проект рішення
було знято з розгляду для додаткового вивчення.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Рибаку Олександру Васильовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Старообухівській, 17-г 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» - 1 7 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Меліхова Т. /.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
6.10.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-12596
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Панасевич Ользі Вікторівні у приватну
власність
земельної
ділянки
для
будівництва
і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Криничній, 5 у Дарницькому районі
м. Києва»
(доручення КМР від 12.04.2016 №08/231-1781/ПР)
(ПР-9575 від 07.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявниці від 07.04.2016 вх. №08/П-4318 щодо виключення з цільового
призначення земельної ділянки слова «будівництво».
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 06.07.2016 (реєстр. №70 від
07.07.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,0,0673 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Панасевич Ользі Вікторівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Криничній, 5 у Дарницькому районі м. Києва» з
рекомендаціями, а саме: виключити з цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництва і», враховуючи звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Меліхова Т. І.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
6.10.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22152
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Грибчук Зої Григорівні у приватну власність
земельної ділянки для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Калиновій, 27-а у Солом’янському районі м. Києва»

(доручення КМР від 12.04.2016 №08/231-1782/ПР)
(ПР-9578 від 07.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 06.07.2016 (реєстр. №70 від
07.07.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,0249 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 06.07.2016,
зареєстрований від 07.07.2016 №70, підтримати проект рішення «Про
передачу громадянці Грибчук Зої Григорівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Калиновій, 27-а у Солом’янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Меліхова
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.

Т. І.,

6.11. Розгляд кадастрових справ (відмова у поновленні договорів оренди
земельних ділянок та розірвання договорів оренди земельних ділянок):

6.11.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20902
Проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки укладеного між Київською міською
радою та приватним підприємством «Фірма «Вікторія»
від 06.03.2004 № 63-6-00104 (з урахуванням договору про
внесення змін до договору оренди земельної ділянки від
08.04.2005 № 63-6-00236), та надання дозволу на
опрацювання можливості продажу земельної ділянки (або
продажу права її оренди) на земельних торгах»
(доручення КМР від 13.06.2016 №08/231-2572/ПР)
(ПР-10285 від 08.06.2016)
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики, яка відповідно до витягу від 07.07.2016 №08/286-343 з
протоколу №18 від 22.06.2016.

Проектом рішення передбачено: розірвати договір оренди земельної ділянки
площею 4,5013 га, укладений між Київською міською радою та приватним
підприємством «Фірма «Вікторія» від 06.03.2004 № 63-6-00104 (з урахуванням
договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від

08.04.2005 № 63-6-00236), та надати дозвіл на опрацювання можливості
продажу земельної ділянки (або продажу права її оренди) на земельних торгах.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Петровець О. Ф., Картавий І. Л., Кримчака С. О.,
Балицька О. С., Кулаковський Ю. П.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про розірвання договору
оренди земельної ділянки укладеного між Київською міською радою та
приватним підприємством «Фірма «Вікторія» від 06.03.2004 № 63-6-00104 (з
урахуванням договору про внесення змін до договору оренди земельної
ділянки від 08.04.2005 № 63-6-00236), та надання дозволу на опрацювання
можливості продажу земельної ділянки (або продажу права її оренди) на
земельних торгах».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Баленка І. М., Картавого І. Л., Петровця О. Ф.,
Михайленка В. О., Негрича М. М. для додаткового вивчення цього питання.
Головою робочої групи визначити депутата Петровця О. Ф.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Меліхова
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
6.12. П овторний розгляд кадастрових справ (затвердження
землеустрою щодо відведення земельної ділянки):

6.12.1. СЛУХАЛИ:

Т.

проекту

Кадастрова справа Д-6983
Повторний розгляд проекту рішення «Про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Головному управлінню розвідки Міністерства оборони
України для будівництва житлових будинків з об'єктами
соціально-культурного призначення з подальшими їх
експлуатацією та обслуговуванням на вул. Каналова, 3 у
Солом’янському районі м. Києва»
(доручення КМР від 21.12.2015 №08/231-272/ПР)
(ПР-8245 від 15.12.2015)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.04.2016
прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення та
направити його для розгляду робочою групою під головуванням
В. Назаренка.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання робочої групи від 02.08.2016 (реєстр. №92 від 10.08.2016)
відповідно до якого постійній комісії рекомендовано повернути
проект рішення суб ’єкту подання до затвердження плану
зонування або детального плану цієї території.

Проектом рішення передбачено: затвердити проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 3,9400 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 02.08.2016,
зареєстрований від 10.08.2016 №92, повернути проект рішення «Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України для
будівництва житлових будинків з об'єктами соціально-культурного
призначення з подальшими їх експлуатацією та обслуговуванням на
вул. Каналова, 3 у Солом’янському районі м. Києва» з матеріалами
кадастрової справи Д-6983 до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) 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 Зубко Ю. Г., Меліхова Т. І.,
Росляков В. В., Банас Д. М., Кісільов І. П. участі в голосуванні
не брали.
6.13. Розгляд кадастрових справ (затвердження технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки):

6.13.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21971
Проект рішення «Про погодження технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на
набережній Дніпровській, 14 у Дарницькому районі
м. Києва товариству з обмеженою відповідальністю
«ЛІВОБЕРЕЖЖЯ ПЛЮС» для будівництва, експлуатації
та обслуговування житлово-офісного та культурнооздоровчого комплексу з об'єктами інфраструктури»
(доручення КМР від 27.07.2016 №08/231-3230/ПР)
(ПР-10861 від 25.07.2016)

Проектом рішення передбачено: погодити технічну документацію із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 3,8219 га на дві земельні
ділянки площами 3,6746 га та 0,1473 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на набережній
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Дніпровській, 14 у Дарницькому районі м. Києва товариству з обмеженою
відповідальністю «ЛІВОБЕРЕЖЖЯ ПЛЮС» для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлово-офісного та культурно-оздоровчого комплексу з
об'єктами інфраструктури».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Кримчак С. О.).

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Меліхова Т. І.,
Росляков В. В., Банас Д. М., Кісільов І. П. участі в голосуванні
не брали.
7. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються
7.1. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни):

7.1.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23821
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Колодяжній Ользі Василівні на вул. СвятоГеоргіївській, 43 у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 07.04.2016 №08/231-1703/ПР)
(ПР-9534 від 06.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Дюжев С. А.,
Колодяжна О. В.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції, а саме:
- підтримати проект рішення;
- відхилити проект рішення.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Колодяжній Ользі Василівні на вул. Свято-Георгіївській, 43 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3, «проти» - немає, «утрималось» - 9.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Меліхова Т. І.,
Росляков В. В., Банас Д. М., Кісільов І. П., Михайленко В. О.,
Старовойт В. М., Бродський В. Я. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки проекту рішення,
голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування
другу пропозицію: щодо відхилення проекту рішення.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці
Колодяжній Ользі Василівні на вул. Свято-Георгіївській, 43 у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», оскільки земельна ділянка відноситься до
озеленених територій, що резервуються для розвитку мереж і зелених
насаджень загального користування (біля села Чапаєвка), відповідно до
Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції
формування зелених насаджень в центральній частині міста,
затверджених рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381
(зі змінами).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Меліхова Т. І.,
Росляков В. В., Банас Д. М., Кісільов І. П., Михайленко В. О.,
Старовойт В. М., Бродський В. Я. участі в голосуванні не
брали,
7.1.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23835
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці
Грищенко
Євдокії
Василівні
у
пров. Залежному, 18м у Голосіївському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 26.04.2016 №08/231-1971/ПР)
(ПР-9774 від 19.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці
Грищенко Євдокії Василівні у пров. Залежному, 18м у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд», оскільки земельна ділянка частково відноситься до
озеленених територій, що резервуються для розвитку мереж і зелених
насаджень загального користування (біля села Чапаєвка), відповідно до
Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції
формування зелених насаджень в центральній частині міста,

затверджених рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381
(зі змінами).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Росляков В. В.,
БанасД. М., Кісільов І. П., Старовойт В. М., Харченко О. В.,
Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.
7.1.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23048
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Бардадім
Катерині
Святославівні
на
вул. Трахтемирівській, 14-а у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 26.04.2016 №08/231-1970/ПР)
(ПР-9809 від 20.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Бардадім Катерині Святославівні на вул. Трахтемирівській, 14-а у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Росляков В. В.,
БанасД. М., Кісільов І. П., Старовойт В. М., Харченко О. В.,
Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.
7.1.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23820
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Мельниковій Олені Борисівні на вул. СвятоГеоргіївській, 10 у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 27.04.2016 №08/231-2022/ПР)
(ПР-9788 від 20.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,0996 га - у власність.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці
Мельниковій Олені Борисівні на вул. Свято-Георгіївській, 10 у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», оскільки земельна ділянка відноситься до
озеленених територій, що резервуються для розвитку мереж і зелених
насаджень загального користування (біля села Чапаєвка), відповідно до
Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції
формування зелених насаджень в центральній частині міста,
затверджених рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381
(зі змінами).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю .Г., Росляков В. В.,
Банас Д. М., Кісільов І. П ., Старовойт В. М., Харченко О. В.,
Кримчак С. О., Баленко І. М. участі в голосуванні не брали,
7.1.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25210
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину
Шевчуку
Віктору
Сергійовичу
на
вул. Солов’їній, ІЗд у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 27.04.2016 №08/231-2021/ПР)
(ПР-9810 від 20.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Шевченко О. В.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Шевчуку Віктору Сергійовичу на вул. Солов’їній, ІЗд у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд» 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 Зубко Ю. Г., Росляков В. В.,
Кісільов І. П., Старовойт В. М., Кримчак С. О., Баленко І. М.,
Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
7.1.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25211
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянину Кокоші Олександру Миколайовичу на
вул. Солов’їній, ІЗж, у Голосіївському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 27.04.2016 №08/231-2026/ПР)
(ПР-9795 від 20.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Шевченко О. В.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Кокоші Олександру Миколайовичу на вул. Солов’їній, ІЗж, у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд» 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 Зубко Ю. Г., Росляков В. В.,
Кісільов І. /7., Старовойт В. М., Кримчак С. О., Балснко І. М.,
Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
1А.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25550
Проект рішення «Про надання дозволу з розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Шоліну Юрію Григоровичу на вул. Добрий
шлях, 80-а у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 27.04.2016 №08/231-2027/ПР)
(ПР-9789 від 20.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,02 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу з
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Шоліну Юрію Григоровичу на вул. Добрий шлях, 80-а у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Росляков В. В.,
Кісільов І. П., Старовойт В. М., Кримчак С. О., Баленко І. М.,
Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.

7.1.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25684
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянкам
Маковецькій
Людмилі
Вікторівні,
Гладченко Лідії Вікторівні на вул. Корчуватській, 1/48а у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд»
(доручення КМР від 27.04.2016 №08/231-2028/ПР)
(ПР-9812 від 20.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,03 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянкам Маковецькій Людмилі Вікторівні, Гладченко Лідії Вікторівні на
вул. Корчуватській, 1/48а 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» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Росляков В. В.,
Кісільов І. П., Старовойт В. М., Кримчак С. О., Баленко І. М.,
Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
7.1.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23848
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Фещенко Вікторії Віталіївні на вул. СвятоГеоргіївській, 19 у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 11.05.2016 №08/231-2114/ПР)
(ПР-9841 від 21.04.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявниці від 07.06.2016 №08/Ф-7068 з проханням за особисту
участь у засіданні комісії при розгляді справи.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Фещенко В. В.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Фещенко
Вікторії Віталіївні на вул. Свято-Георгіївській, 19 у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд», оскільки земельна ділянка відноситься до озеленених
територій, що резервуються для розвитку мережі зелених насаджень
загального користування (біля села Чапаєвка), відповідно до Програми
розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування
зелених насаджень в центральній частині міста, затверджених рішенням
Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381 (зі змінами).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Росляков В. В.,
Кісільов І. П., Старовойт В. М., Кримчак С. О., Баленко І. М.,
Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
7.1.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26281
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Бондарю Володимиру Костянтиновичу у
пров. Лазурному у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 11.05.2016 №08/231-2122/ПР)
(ПР-9816 від 20.04.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявника від 14.06.2016 №08/Б-7345 щодо з проханням
прийняти на особистому прийомі.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,03 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Турець В. В., Бондар В. К.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Бондарю Володимиру Костянтиновичу у пров. Лазурному у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Направити зазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-26281 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» - 1 2 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Росляков В. В.,
Кісільов І. П., Старовойт В. М., Кримчак С. О., Баленко І. М.,
Петровець О. Ф., Міщенко О. Г. участі в голосуванні не брали.
7.1.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23854
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Чиженку Петру Юхимовичу на вул. СвятоГеоргіївській, 9 у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 27.04.2016 №08/231-2035/ПР)
(ПР-9785 від 19.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дюжев С. А.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Чиженку Петру Юхимовичу на вул. Свято-Георгіївській, 9 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд», оскільки земельна ділянка
відноситься до озеленених територій, що резервуються для розвитку
мереж і зелених насаджень загального користування (біля села Чапаевка),
відповідно до Програми р о зв и т у зеленої зони м. Києва до 2010 року та
концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста,
затверджених рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381
(зі змінами).
2. Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
зарезервувати земельну ділянку для
оформлення
її учасникам
антитерористичної операції та сім’ям киян, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Росляков В. В.,
Кісільов І. П., Старовойт В. М., Кримчак С. О., Баленко І. М.,
Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
7.1.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25572
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Юматовій Вірі Іванівні на вул. Гвардійській,
28 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і

обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд»
(доручення КМР від 26.04.2016 №08/231-1997/ПР)
(ПР-9804 від 20.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,08 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Юматовій Вірі Іванівні на вул. Гвардійській, 28 у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Росляков В. В.,
Кісільов І. ТІ., Старовойт В. М., Кримчак С. О., Баленко І. М.,
Петровець О. Ф., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
7.1.13. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23326
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Химичу Роману
Миколайовичу
на
вул. Бродівській, 145 у Голосіївському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 12.05.2016 №08/231-2149/ПР)
(ПР-9886 від 27.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Химичу Роману Миколайовичу на вул. Бродівській, 145 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 Зубко Ю. Г., Росляков В. В.,
Кісільов І. П., Старовойт В. М., Кримчак С. О., Баленко І. М.,
Петровець О. Ф., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
7.1.14. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26172
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

гр. Стеблян Ірині Олексіївні на вул. Свято-Георгіївській,
20 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд»
(доручення КМР від 12.05.2016 №08/231-2135/ПР)
(ПР-9840 від 21.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,0990 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Стеблян Ірині Олексіївні на вул. Свято-Георгіївській, 20 у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», оскільки земельна ділянка відноситься до
озеленених територій, що резервуються для розвитку мережі зелених
насаджень загального користування (біля села Чапаєвка), відповідно до
Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції
формування зелених насаджень в центральній частині міста,
затверджених рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381
(зі змінами).
2. Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
зарезервувати земельну
ділянку для
оформлення
її учасникам
антитерористичної операції та сім ’ям киян, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Росляков В. В.,
Кісільов І. П.у Старовойт В. М., Баленко І. М., Петровець О. Ф.,
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
7.1.15. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23824
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Гулько Галині Панасівні на вул. СвятоГеоргіївській, 13 у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 12.05.2016 №08/231-2141/ПР)
(ПР-9842 від 21.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ:1. Відхилити проект
рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянці Гулько Галині Панасівні на вул. Свято-Георгіївській, 13 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд», оскільки земельна ділянка
відноситься до озеленених територій, що резервуються для розвитку
мережі зелених насаджень загального користування (біля села Чапаєвка),
відповідно до Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та
концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста,
затверджених рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381
(зі змінами).
2.
Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
зарезервувати земельну ділянку для
оформлення її учасникам
антитерористичної операції та сім ’ям киян, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Росляков В. В.,
Кісільов І. П., Старовойт В. М., Баленко І. М., Петровець О. Ф.,
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
7.1.16. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23829
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Гріденку Богдану Євгеновичу на вул. СвятоГеоргіївській, 25 у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого
будинку,
господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 12.05.2016 №08/231-2142/ПР)
(ПР-9895 від 27.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину
Гріденку Богдану Євгеновичу на вул. Свято-Георгіївській, 25 у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», оскільки земельна ділянка відноситься до
озеленених територій, що резервуються для розвитку мережі зелених
насаджень загального користування (біля села Чапаєвка), відповідно до
Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції
формування зелених насаджень в центральній частині міста,
затверджених рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381
(зі змінами).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Росляков В. В.,
Кісільов І. И , Старовойт В. М., Баленко І. М., Петровець О. Ф.,
Ш арій В. В. участі в голосуванні не брали.
І Л Л І . СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25715
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Векличу Олександру Олексійовичу на
вул. Бродівській, 146в, у Голосіївському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 11.05.2016 №08/231-2120/ПР)
(ПР-9852 від 21.04.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявника вх. №08/В-10501 від 02.09.2016 щодо розгляду
справи.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,07 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Веклич О. О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Векличу Олександру Олексійовичу на вул. Бродівській, 146в, 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 Зубко Ю. Г., Росляков В. В.,
Кісільов І. И , Старовойт В. М., Баленко І. М., Шарій В. В.
участі в голосуванні не брали.
7.1.18. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22717
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці
Філіпповій
Аллі
Олександрівні
на
вул. Червонопрапорній, 105а у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 11.05.2016 №08/231-2119/ПР)
(ПР-9856 від 21.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,03 га - у власність.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Філіпповій Аллі Олександрівні на вул. Червонопрапорній, 105а у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд» з рекомендаціями, а саме: в назві
та по тексту проекту рішення слова вул. Червонопрапорна змінити
словами вул. Пирогівський шлях (відповідно до рішення Київської міської
ради від 08.10.2015 №128/2031 «Про повернення історичних назв вулицям
та провулкам у місті Києві»).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Росляков В. В.,
Кісільов І. П., Старовойт В. М., Баленко І. М., Шарій В. В.
участі в голосуванні не брали.
7.1.19. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25714
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр. Маруді Юрію Сергійовичу у пров. Залужному у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд»
(доручення КМР від 11.05.2016 №08/231-2117/ПР)
(ПР-9843 від 21.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,02 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Маруді Юрію
Сергійовичу у пров. Залужному у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд», оскільки відповідно до витягу з містобудівного кадастру від
16.09.2015 №12427/0/12/12-03-15 земельна ділянка частково потрапляє до
території захисних зелених насаджень.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Росляков В. В.,
Кісільов І. П., Старовойт В. М., Баленко І. М., Шарій В. В.
участі в голосуванні не брали.
7.1.20. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26073
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Міщенку Олександру Вікторовичу на
вул. Лютневій, 9 у Голосіївському районі м. Києва для

будівництва та обслуговування
господарських будівель і споруд»

жилого

будинку,

(доручення КМР від 11.04.2016 №08/231-1729/ПР)
(ПР-9563 від 07.04.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист Міщенко Раїси Іванівни від 03.06.2016 вх. №08/М-6902 щодо
неправдивості інформації, зазначеної в пояснювальній записці до
проекту рішення та надання додаткових матеріалів (фото, копії
документів).
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявника від 26.08.2016 вх. М08/М-10258 щодо розгляду
кадастрової справи та надання документів учасника АТО.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Міщенко О. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Міщенку Олександру Вікторовичу на вул. Лютневій, 9 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
містобудування,
архітектури
та
землекористування Назаренка В. Е., Банаса Д. М., Кримчака С. О. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Назаренка В. Е.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. / ., Росляков В. В.,
Кісільов І. П., Старовойт В. М., Баленко І. М., Шарій В. В.,
Харченко О. В. участі в голосуванні не брали.
7.1.21. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26619
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Паращенку Ігорю Олеговичу, члену
садівничого товариства «Автомобіліст», на вул. 118-ій А
Садовій, діл. 69 у Дарницькому районі м. Києва для
ведення колективного садівництва»
(доручення КМР від 10.05.2016 №08/231-2083/ПР)
(ПР-9850 від 21.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,06 га - у власність.

Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції, а саме:
- підтримати проект рішення;
- створити робочу групу для додаткового вивчення цього питання.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Паращенку Ігорю Олеговичу, члену садівничого товариства
«Автомобіліст», на вул. 118-ій А Садовій, діл. 69 у Дарницькому районі м.
Києва для ведення колективного садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Росляков В. В.,
Кісільов І. П., Старовойт В. М., Баленко /. М., Шарій В. В.,
Харченко О. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки проекту рішення,
голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування
другу пропозицію: щодо створення робочої групи для додаткового вивчення
цього питання.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Паращенку Ігорю Олеговичу, члену садівничого товариства
«Автомобіліст», на вул. 118-ій А Садовій, діл. 69 у Дарницькому районі
м. Києва для ведення колективного садівництва».
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 Зубко Ю. Г., Росляков В. В.,
Кісільов І. П., Старовойт В. М., Баленко І. М., Шарій В. В.,
Харченко О. В. участі в голосуванні не брали.
1А 22. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26556
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Майданській Марині Іванівні,
члену

садівничого товариства «Світанок», на вул. 57-ій Садовій,
діл. 79 у Дарницькому районі м. Києва для ведення
колективного садівництва»
(доручення КМР від 11.05.2016 №08/231-2124/ПР)
(ПР-9859 від 21.04.2016)

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
громадянці Майданській Марині Іванівні, члену садівничого товариства
«Світанок», на вул. 57-ій Садовій, діл. 79 у Дарницькому районі м. Києва для
ведення колективного садівництва».
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 Зубко Ю. Г., Росляков В. В.,
Кісільов І. П., Старовойт В. М., Баленко І. М., Шарій В. В.,
Харченко О. В. участі в голосуванні не брали.
7.1.23. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24058
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Левченко Світлані Юріївні, члену садівничого
товариства «Святище» Дарницького району м. Києва, на
вул. Абрикосовій у Дарницькому районі м. Києва для
ведення садівництва»
(доручення КМР від 27.04.2016 №08/231-2025/ПР)
(ПР-9797 від 20.04.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявниці від 10.05.2016 №08/Л-5874 щодо прискорення
розгляду справи.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,05 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Левченко С. Ю.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Левченко Світлані Юріївні, члену садівничого товариства

«Святище» Дарницького району м. Києва, на вул. Абрикосовій у Дарницькому
районі м. Києва для ведення садівництва».
2. Направити зазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-24058 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 Зубко Ю. Г., Росляков В. В.,
Кісільов І. П., Старовойт В. М., Баленко І. М., Харченко О. В.
участі в голосуванні не брали.
7.1.24. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26555
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Борисюк Алевтині Іванівні, члену садового
товариству
«Гідромеханізатор-2»,
на
вул. 5-ій
Набережній, діл. 11 у Дарницькому районі м. Києва для
ведення колективного садівництва»
(доручення КМР від 12.05.2016 №08/231-2143/ПР)
(ПР-9888 від 27.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,04 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Борисюк Алевтині Іванівні, члену садового товариству
«Гідромеханізатор-2», на вул. 5-ій Набережній, діл. 11 у Дарницькому районі
м. Києва для ведення колективного садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Росляков В. В.,
Кісільов І. П., Старовойт В. М., Баленко І. М., Харченко О. В.
участі в голосуванні не брали.
7.1.25. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23067
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину
Шевцову
Олегу Васильовичу
на
вул. Джерельній, 23-а у Дарницькому районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 11.05.2016 №08/231-2123/ПР)

(ПР-9851 від 21.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,08 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Шевцову Олегу Васильовичу на вул. Джерельній, 23-а у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Росляков В. В.,
Кісільов І. П., Старовойт В. М., Баленко І. М., Харченко О. В.
участі в голосуванні не брали,
7.1.26. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26310
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці
Захарчук
Олександрі
Романівні
у
пров. Левадному, 7-в у Дарницькому районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 11.05.2016 №08/231-2115/ПР)
(ПР-9849 від 21.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,06 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Захарчук Олександрі Романівні у пров. Левадному, 7-в у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Росляков В. В., Кісільов І. П.,
Старовойт В. М., Баленко І. М., Негрич М. М. участі в
голосуванні не брали.
7.1.27. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27623
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Смірнову Геннадію Вікторовичу на
вул. Петровського, 28 у Деснянському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 25.08.2016 №08/231-3533/ПР)
(ПР-11162 від 25.08.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявника вх. №08/С-10566 від 05.09.2016 щодо розгляду
справи.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Смірнову Геннадію Вікторовичу на вул. Петровського, 28 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Росляков В. В., Кісільов І. 77.,
Старовойт В. М., Баленко І. М., Негрич М. М. участі в
голосуванні не брали.
7.1.28. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26462
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянкам Патлаченко Марині Андріївні та Патлаченко
Ірині Андріївні на вул.
Вчительській,
33а у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд»
(доручення КМР від 12.05.2016 №08/231-2136/ПР)
(ПР-9801 від 20.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,09 га - у спільну часткову власність,
а саме:
- частка Патлаченко М. А. - 1/2 від 0,09 га;
- частка Патлаченко І. А. - 1/2 від 0,09 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянкам
Патлаченко Марині Андріївні та Патлаченко Ірині Андріївні на
вул. Вчительській, 33а у Солом’янському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд», оскільки
проаналізувавши статтю 87 Земельного кодексу України, можна дійти
висновку, що однією з підстав для набуття права спільної часткової
власності на земельну ділянку є перехід права власності на житловий

будинок до кількох осіб, отже, серед законодавчо визначених підстав для
виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку для
будівництва житлового будинку немає такої підстави я к передача
земельної ділянки із земель комунальної власності (вільна земельна ділянка
не мож е бути передана у спільну часткову власність).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 4 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Росляков В. В., Кісільов /. П.,
Старовойт В. М., Баленко І. М., Негрич М. М., Банас Д. М.
участі в голосуванні не брали.
1.2.

П овторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадяни):

7.2.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24458
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Хіцко Євгенії
Василівні, члену садівничого товариства «Дніпро-1», на
вул. 51-ій Садовій, діл. 9-В у Дарницькому районі
м. Києва для ведення садівництва»
(доручення КМР від 29.03.2016 №08/231-1532/ПР)
(ПР-9358 від 24.03.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.05.201631.05.2016 питання знято для розгляду робочою групою під
головуванням Картавого І. Л., згідно з протоколом засідання якої
від 03.06.2016 (реєстр, від 15.06.2016 №50) постійній комісії
рекомендовано повернути справу-клопотання до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016
прийнято рішення перенести розгляд на чергове засідання, на яке
запросити заявника.

Земельна ділянка площею 0,03 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Кулаковський Ю. П.
УХВАЛИЛИ: Повернути проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Хіцко
Євгенії Василівні, члену садівничого товариства «Дніпро-1», на вул. 51-ій
Садовій, діл. 9-В у Дарницькому районі м. Києва для ведення садівництва» з
матеріалами справи-клопотання К-24458 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для з уясування місця проживання та

контактних даних заявниці, оскільки подальший розгляд проекту рішення
можливий лише за її присутності.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 4 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Росляков В. В., Кісільов І. П.,
Старовойт В. М., Баленко І. М., Негрич М. М., Банас Д. М.
участі в голосуванні не брали.
7.2.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25699
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Жуковичу
Артему Вячеславовичу на вул. Новікова-Прибоя, 13 в
Оболонському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд»
(доручення КМР від 05.04.2016 №08/231-1643/ПР)
(ПР-9442 від 31.03.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016
було прийнято рішення відхилити проект рішення, Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) підготувати проект
рішення про відмову та зарезервувати земельну ділянку для
учасника АТО.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом
громадянина Жуковича А. В. від 07.07.2016 вх. М08/Ж-8131 із
скаргою щодо рішення постійної комісії від 29.06.2016 та
проханням повторного розгляду.

Земельна ділянка площею 0,03 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В., Кулаковський Ю. П., Жукович А. В.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції, а саме:
- підтримати проект рішення;
- відхилити проект рішення.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Жуковичу Артему Вячеславовичу на вул. Новікова-Прибоя, 13 в
Оболонському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - немає, «проти» - немає, «утрималось» - 12.

Депутати Київської міської ради Росляков В. В., Кісільов І. П.,
Старовойт В. М., Баленко І. М., Негрич М. М., Міщенко О. Г.,
Петровець О. Ф., Картавий І. Л. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки проекту рішення,
голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування
другу пропозицію: щодо відхилення проекту рішення.
2. Голосували: за відхилення проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Жуковичу Артему Вячеславовичу на вул. Новікова-Прибоя, 13 в
Оболонському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти» - немає, «утрималось» - 3 (Зубко Ю. Г.,
Турець В. В., Шарій В. В.).

Депутати Київської міської ради Росляков В. В., Кісільов І. П.,
Старовойт В. М., Баленко І. М., Негрич М. М., Міщенко О. Г.,
Петровець О. Ф., Картавий І. Л. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

7.2.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25864
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину
Кликавці
Андрію Борисовичу на вул. Новомічурінській, 5а у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд»
(доручення КМР від 15.02.2016 №08/231-884/ПР)
(ПР-8803 від 10.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 15.03.2016
прийнято рішення відхилити проект рішення, оскільки заяву на
оформлення земельної ділянки подано особою, яка не є законним
представником малолітньої особи —заявника, а також повернуто
матеріали справи до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про
відмову.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
13.06.2016 №057029-057/К-1355-6143 щодо повторного розгляду у
зв ’язку із долученням до матеріалів справи нотаріально засвідчених
документів про представництво інтересів.

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Кликавці Андрію Борисовичу на вул. Новомічурінській, 5а 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., 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 Росляков В. В., Кісільов І. П.,
Старовойт В. М., Баленко І. М., Негрич М. М., Міщенко О. Г.,
Петровець О. Ф., Картавий /. Л. участі в голосуванні не брали.
7.3.

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

7.3.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25817
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Державному підприємству «Національний академічний
драматичний театр імені Івана Франка» та Національному
науково-дослідному реставраційному центру України на
просп. Науки, 52 у Голосіївському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування службових та складських
приміщень»
(доручення КМР від 19.04.2016 №08/231-1891/ПР)
(ПР-9717 від 14.04.2016)
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань культури, туризму та інформаційної
політики.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,07 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Державному підприємству «Національний академічний драматичний театр
імені Івана Франка» та Національному науково-дослідному реставраційному
центру України на просп. Науки, 52 у Голосіївському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування службових та складських приміщень».

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

Депутати Київської міської ради Росляков В. В., Кісільов І. И ,
Старовойт В. М., Баленко І. М , Петровець О. Ф.,
Негрич М. М., Картавий І. Л. участі в голосуванні не брали.
7.3.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25577
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Музею історії міста Києва на вул. Московській, 406 у
Печерському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування будівлі музею»
(доручення КМР від 26.04.2016 №08/231-2003/ПР)
(ПР-9726 від 15.04.2016)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань культури, туризму та
інформаційної політики.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,11 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Музею
історії міста Києва на вул. Московській, 406 у Печерському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування будівлі музею».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Росляков В. В., Кісільов І. И ,
Старовойт В. М., Баленко І. М., Петровець О. Ф.,
Негрич М. М., Картавий І. Л. участі в голосуванні не брали.
7.3.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27158
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Печерського району м. Києва на схилах
Набережного шосе у Печерському районі м. Києва для
утримання комплексної пам’ятки природи «Дніпрові
кручі»
(доручення КМР від 15.08.2016 №08/231-3445/ПР)
(ПР-11010 від 10.08.2016)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельні ділянки орієнтовною площами 39,18 га, 4,88 га, 0,54 га та 0,84 га - у
постійне користування.

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 схилах Набережного шосе у Печерському районі м. Києва
для утримання комплексної пам’ятки природи «Дніпрові кручі».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 1 (Турець В. В.).

Депутати Київської міської ради Росляков В. В., Кісільов І. И ,
Старовойт В. М., Баленко І. М., Петровець О. Ф.,
Негрич М. М., Картавий І. Л. участі в голосуванні не брали.
7.3.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25685
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Службі
зовнішньої
розвідки
України
на
вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32 у Солом’янському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
адміністративної будівлі»
(доручення КМР від 27.04.2016 №08/231-2037/ПР)
(ПР-9747 від 18.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,29 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Балицька О. С., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Службі
зовнішньої розвідки України на Вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32 у
Солом’янському 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» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Росляков В. В., Кісільов І. П.,
Старовойт В. М., Баленко І. М., Петровець О. Ф., Негрич М. М.
участі в голосуванні не брали.
7.4.

П овторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок державні, комунальні підприємства):

7.4.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26164
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки державному підприємству
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Міністерства Оборони України «Київська контора
матеріально-технічного забезпечення» на вул. Поліській,
5 у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації
будівель та споруд виробничого призначення (складське
господарство)»
(доручення КМР від 13.04.2016 №08/231-1808/ПР)
(ПР-9622 від 12.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.07.2016
питання було знято для розгляду робочою групою під головуванням
Картавого І. Л.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання робочої групи від 02.08.2016 (реєстр. №91 від
10.08.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
повернути проект рішення суб’єкту подання до затвердження
плану зонування або детального плану цієї території.

Земельна ділянка орієнтовною площею 8,84 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 02.08.2016,
зареєстрований від 10.08.2016 №91, повернути проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки державному підприємству Міністерства Оборони України
«Київська контора матеріально-технічного забезпечення» на вул. Поліській, 5
у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації будівель та споруд
виробничого призначення (складське господарство)» з матеріалами справиклопотання К-26164 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» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Росляков В. В., Кісільов І. П.,
Старовойт В. М., Баленко І. М., Петровець О. Ф.,
Негрич М. М., Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.
7.4.2. 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 засіданнях постійної комісії Київської міської ради з

питань містобудування, архітектури та землекористування
19.07.2016 та 06.09.2016 прийнято рішення відкласти розгляд на
чергове засідання комісії, на яке запросити заявника.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,64 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Балицька О. С., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти 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».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Галицької О. С., Бродського В. Я., Назаренка В. Е. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Балицьку О. С.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Росляков В. В., Кісільов І. П.,
Старовойт В. М., Баленко І. М., Петровець О. Ф.,
Негрич М. М., Кримчак С. О., Михайленко В. О. участі в
голосуванні не брали.
7.4.3. 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 на чергове засідання комісії,
на яке запросити заявника.
На засіданні постійної комісії 06.09.2016 під час голосування
рішення не було прийнято.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,20 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Харченко О. В.
Голосували: за підтримку проекту рішення Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
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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» - 2, «проти» - немає, «утрималось» - 10
(Римаренко С. Г., Назаренко В. Е., Михайленко В. О., Картавий І. Л.,
Харченко О. В., Петровець О. Ф., Банас Д. М., Кримчак С. О., Бродський В. Я.,
Балицька О. С.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В.,
Баленко І. М., Зубко Ю. Г., Меліхова Т. І., Росляков В. В.,
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

7.4.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25869
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Міністерству оборони
України
на вул.
Григорія Андрющенка,
4 у
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування адміністративно-господарських будівель
та споруд військового містечка № 34»
(доручення КМР від 05.04.2016 №08/231-1647/ПР)
(ПР-9439 від 31.03.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.07.2016
питання було знято для розгляду робочою групою під головуванням
Картавого І. Л.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання робочої групи від 02.08.2016 (реєстр. №90 від
10.08.2016), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
повернути проект рішення суб’єкту подання до затвердження
плану зонування або детального тану цієї території.

Земельна ділянка орієнтовною площею 1,19 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
Голосували: за повернення проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Міністерству оборони України на вул. Григорія Андрющенка, 4 у
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
адміністративно-господарських будівель та споруд військового містечка №
34» з матеріалами справи-клопотання К-25869 до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
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ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», враховуючи протокол засідання
робочої групи від 02.08.2016, зареєстрований від 10.08.2016 №70.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Харченко О. В., Балицька О. С.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В.,
Баленко І. М., Зубко Ю. Г., Меліхова Т. І., Росляков В. В.,
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

7.5.

Розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання згоди на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельних ділянок - юридичні особи):

7.5.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26178
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «88/99ть» на
вул. Плещеєва, 10 у Голосіївському районі м. Києва для
експлуатації офісної будівлі (центру сімейного дозвілля)»
(доручення КМР від 24.05.2016 №08/231-2315/ПР)
(ПР-10048 від 20.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,29 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «88/99ть» на вул. Плещеєва, 10 у
Голосіївському районі м. Києва для експлуатації офісної будівлі (центру
сімейного дозвілля)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В.,
Баленко І. М., Зубко Ю. Г., Меліхова Т. І., Росляков В. В.,
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

7.5.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26076
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
автокооперативу по
будівництву
та
експлуатації
автогаражів «Мотор» на просп. Науки, 49 у Голосіївському
районі м. Києва для обслуговування та експлуатації
гаражів»
(доручення КМР від 11.05.2016 №08/231-2109/ПР)
(ПР-9847 від 21.04.2016)

Земельна ділянка площею 2,24 га - в оренду на 3 роки.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
автокооперативу по будівництву та експлуатації автогаражів «Мотор» на
просп. Науки, 49 у Голосіївському районі м. Києва для обслуговування та
експлуатації гаражів».
2. Направити зазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-26076 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з
питань транспорту, з в ’язку та реклами.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, з в ’язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В.,
Баленко І. М., Зубко Ю. Г., Меліхова Т. І., Росляков В. В.,
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
7.5.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26344
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АГОРА СЕРВІС» у пров. Карельському, 7/2 у
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування автозаправного комплексу»
(доручення КМР від 26.04.2016 №08/231-1974/ПР)
(ПР-9770 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 0,50 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГОРА СЕРВІС» у

пров. Карельському, 7/2 у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування автозаправного комплексу».
2. Направити зазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-26344 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з
питань транспорту, зв ’язку та реклами.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, з в ’язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В.,
Баленко І. М., Зубко Ю. Г., Меліхова Т. І., Росляков В. В.,
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
7.5.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25873
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТК СОФТ ГРУП» на вул. Магнітогорській, 1 у
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування офісної будівлі»
(доручення КМР від 11.05.2016 №08/231-2112/ПР)
(ПР-9853 від 21.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,44 га - в оренду на 15 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 «ТК СОФТ ГРУП»
на вул. Магнітогорській, 1 у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування офісної будівлі».
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснити
перевірку щодо фактичного використання земельної ділянки та надати
матеріали фотофіксації існуючого стану земельної ділянки.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надходження
відповіді від Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П ., Турець В. В.,
Баленко І. М., Зубко Ю. Г., Меліхова Т. І., Росляков В. В.,
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
7.5.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26495

Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гаражно-будівельному
кооперативу
«Алмаз»
на
вул. Електротехнічній, 64 у Деснянському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування гаражів»
(доручення КМР від 11.05.2016 №08/231-2111/ПР)
(ПР-9858 від 21.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,05 га - в оренду на 3 роки.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гаражно-будівельному кооперативу «Алмаз» на вул. Електротехнічній, 64 у
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування гаражів».
2. Направити зазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-26495 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з
питань транспорту, з в ’я зку та реклами.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, з в ’язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Турець В. В.,
Баленко І. М., Зубко Ю. Г., Меліхова Т. І., Росляков В. В.,
Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
7.5.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27139
Проект рішення «Про надання згоди на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної
ділянки,
товариству
з
обмеженою
відповідальністю «ФІАНІТ», публічному акціонерному
товариству «Домобудівний комбінат № 4» у 20-му
мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина-Троєщина у
Деснянському районі м. Києва»
(доручення КМР від 25.07.2016 №08/231-3165/ПР)
(ПР-10854 від 22.07.2016)

Проектом рішення передбачено: надати згоду на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка перебуває в
оренді товариства з обмеженою відповідальністю «ФІАНІТ», публічного
акціонерного товариства «Домобудівний комбінат №4» на підставі договору
оренди земельної ділянки площею 15,2903 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання згоди на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки,

товариству з обмеженою
відповідальністю
«ФІАНІТ», публічному
акціонерному товариству «Домобудівний комбінат № 4» у 20-му мікрорайоні
житлового масиву Вигурівщина-Троєщина у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Зубко Ю. Г.,
Меліхова Т. /., Росляков В. В., Старовойт В. М., Шарій В. В.
участі в голосуванні не брали.
7.5.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23076
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
відкритому акціонерному товариству «Київенергоремонт»
на Парковій дорозі, 12 у Дніпровському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування існуючих будинків та
споруд відпочинку»
(доручення КМР від 07.04.2016 №08/231-1704/ПР)
(ПР-9532 від 06.04.2016)

Земельні ділянки площами 0,97 га та 0,14 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
відкритому акціонерному товариству «Київенергоремонт» на Парковій дорозі,
12 у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
існуючих будинків та споруд відпочинку».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Кісільова І. П., Назаренка В. Е., Римаренка С. Г. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Кісільова І. П.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Зубко Ю. / .,
Меліхова Т. І., Росляков В. В., Старовойт В. М., Шарій В. В.
участі в голосуванні не брали.
7.5.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26081
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гаражно-будівельному кооперативу «Лівобережний-2» на
вул. Степана Сагайдака, 114, 115 у Дніпровському районі

м. Києва для експлуатації та обслуговування гаражів»
(доручення КМР від 20.04.2016 №08/231-1936/ПР)
(ПР-9705 від 14.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,70 га - в оренду на 3 роки.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гаражно-будівельному кооперативу «Лівобережний-2» на вул. Степана
Сагайдака, 114, 115 у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування гаражів».
2. Направити зазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-26081 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з
питань транспорту, з в ’язку та реклами.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, з в ’язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Зубко Ю. Г.,
Меліхова Т. І., Росляков В. В., Старовойт В. М., Ш арій В. В.
участі в голосуванні не брали.
7.5.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25591
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
релігійній
громаді
Незалежній
Помісній
Церкві
Євангельських Християн Баптистів «Друзі Христа» у
Дніпровському районі м. Києва на вул. Марка Черемшини,
5 у Дніпровському районі м. Києва для обслуговування
молитовного будинку»
(доручення КМР від 18.04.2016 №08/231-1866/ПР)
(ПР-9730 від 15.04.2016)
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської
міської ради з питань культури, туризму та інформаційної
політики.

Земельна ділянка площею 0,05 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Харченко О. В.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
релігійній громаді Незалежній Помісній Церкві Євангельських Християн
Баптистів «Друзі Христа» у Дніпровському районі м. Києва на вул. Марка
Черемшини, 5 у Дніпровському районі м. Києва для обслуговування
молитовного будинку».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось»
(Балицька О. С., Римаренко С. Г., Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

-

4

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Зубко Ю. Г.,
Меліхова Т. /., Росляков В. В., Старовойт В. М., Шарій В. В.
участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

7.5.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26248
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТАРКАД» на вул. Зої
Гайдай, 4 (літера «А») в Оболонському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі
адміністративно-громадського призначення та надання
послуг населенню»
(доручення КМР від 07.04.2016 №08/231-1702/ПР)
(ПР-9524 від 06.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,30 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Петровець О. Ф.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО «СТАРКАД» на вул. Зої Гайдай, 4 (літера «А») в
Оболонському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлової
будівлі адміністративно-громадського призначення та надання послуг
населенню».
2. Направити зазначений проект рішення з матеріалами справиклопотання К-26248 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» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Росляков В. В., Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в
голосуванні не брали.
7.5.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26496
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УНІВЕРСАЛ КОМПЛЕКС» на вул. Гарматній, 8 у
Солом’янському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування адміністративної будівлі та службових
гаражів»
(доручення КМР від 10.05.2016 №08/231-2085/ПР)
(ПР-9854 від 21.04.2016)

Земельні ділянки площами 0,07 га та 0,14 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Повернути проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛ КОМПЛЕКС» на
вул. Гарматній, 8 у Солом’янському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування адміністративної будівлі та службових гаражів» з
матеріалами справи-клопотання К-26496 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) на доопрацювання для уточнення адреси
земельної ділянки, оскільки в проекті рішення вказана адреса
вул. Гарматна, 8, а в плані-схемі додатка до проекту рішення вказана
адреса: вул. Гарматна, 6.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Росляков В. В., Старовойт В. М., Ш арій В. В. участі в
голосуванні не брали.
СЛУХАЛИ:

Пропозицію заступника голови постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Харченка О. В. у
зв’язку з початком бюджетного процесу, відповідно до
якого містом Києвом перераховуються до державного
бюджету згідно з Податковим кодексом України податок
на доходи з фізичних осіб у розмірі 60% (на відміну від
25% - на іншій території України), а місто отримує в
бюджет лише 40%, що є системною дискримінаційною
політикою центральних органів влади при розподілі
коштів державного бюджету по відношенню до м. Києва,
постало питання про те, що різноманітні державні
підприємства сплачують порівняно невисокий земельний
податок. Тому пропонується звернутися до Кабінету
Міністрів України із запрошенням представника на
наступне засідання постійної комісії з метою вироблення
уніфікованого підходу до розгляду питань передачі
земельних ділянок державним підприємствам у постійне

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Харченко О. В.
Голосували: за направлення запиту до Кабінету Міністрів України із
запрошенням представника на наступне засідання постійної комісії для
вирішення питання вироблення уніфікованого підходу до розгляду питань
передачі земельних ділянок державним підприємствам у постійне
користування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Міщенко О. Г., Зубко Ю. Г., Турець В. В., Негрич М. М.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Старовойт В. М., Шарій В. В., Банас Д. М., Бродський В. Я.
участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

7.6.

П овторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок - юридичні
особи):

7.6.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22420
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПРЕТА» на Столичному шосе,
151-6 у Голосіївському районі м. Києва для реконструкції,
експлуатації та обслуговування існуючої бази відпочинку»
(доручення КМР від 12.04.2016 №08/231-1764/ПР)
(ПР-9598 від 08.04.2016)
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
І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання робочої групи від 27.07.2016 (реєстр. №96 від 05.09.2016),
відповідно до якого постійній комісії рекомендовано відмовити в
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою, та
направити проект рішення з матеріалами справи-клопотання
К-22420 до Національного антикорупційного бюро України та до
Антикорупційної ради при Київському міському голові для
здійснення перевірки в межах повноважень.

Земельна ділянка площею 4,40 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи протокол засідання робочої групи від 27.07.2016,
зареєстрований від 05.09.2016 №96, відхилити проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІМПРЕТА» на Столичному шосе, 151-6 у Голосіївському районі м. Києва для
реконструкції, експлуатації та обслуговування існуючої бази відпочинку»,
оскільки відповідно до матеріалів детального плану території в районі
вулиць Академіка Заболотного, Академіка Лебедєва та Метрологічної у
Голосіївському районі м. Києва, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 21.07.2016 №827/827, зазначена земельна ділянка пропонується як
перспективна до розширення меж Національного природного парку
«Голосіївський».
2.
Направити проект рішення з матеріалами справи-клопотання
К-22420 до Національного антикорупційного бюро України та до
Антикорупційної ради при Київському міському голові для здійснення
перевірки в межах повноважень.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.
участі в голосуванні не брали.
7.6.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25850
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки.
товариству
з
обмеженою
відповідальністю «Нива В» на вул. Челябінській, 15а у
Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування будівлі торгово-офісного призначення»
(доручення КМР від 11.03.2016 №08/231-1313/ПР)
(ПР-9168 від 01.03.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.04.2016
прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення та направити
його на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики та звернутись
до Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.
Виноситься на повторний розгляд згідно з:
витягом №08/286-226 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;
- листом Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації від 10.08.2016 №6538/43/3/105
щодо
відсутності заперечень по відведенню земельної ділянки.

Земельна ділянка площею 0,09 га - в оренду на 15 років.

УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Нива В» на вул. Челябінській, 15а
у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівлі
торгово-офісного призначення» на наступне засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.
участі в голосуванні не брали.
7.6.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26405
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Савчуку Віктору Івановичу
на вул. Будівельників, 38-6 у Дніпровському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлової
будівлі (торговельні, складські та офісні приміщення)»
(доручення КМР від 05.04.2016 №08/231-1648/ПР)
(ПР-9474 від 04.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016
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 №08/286403 від 29.08.2016 з протоколу №20 засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики від 27.07.2016, відповідно до якого проект
рішення підтримано.

Земельна ділянка площею 0,04 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Савчуку Віктору Івановичу на вул. Будівельників, 38-6 у
Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
нежитлової будівлі (торговельні, складські та офісні приміщення)».
2.
Дніпровській районної в місті Києві державної адміністрації
надати інформацію щодо можливості надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину
Савчуку Віктору Івановичу на вул. Будівельників, 38-6 у Дніпровському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі
(торговельні, складські та офісні приміщення).

3.
Повернутися до розгляду цього питання після надходження
відповіді від Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 4 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. /.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.
участі в голосуванні не брали.
7.6.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25423
Повторний 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»
(доручення КМР від 26.04.2016 №08/231-1999/ПР)
(ПР-9720 від 15.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.09.2016
прийнято рішення перенести розгляд проекту рішення на наступне
засідання, на яке запросити заявника.

Земельна ділянка площею 0,21 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
Голосували: за підтримку 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

7.6.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26291
Повторний 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»
(доручення КМР від 18.04.2016 №08/231-1871/ПР)
(ПР-9677 від 14.04.2016)

Проект рішення підтримано постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики (витяг від 05.09.2016 №08/286-415 з протоколу №21
засідання від 31.08.2016).
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.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.09.2016
прийнято рішення перенести розгляд проекту рішення на наступне
засідання, на яке запросити заявника.

Земельна ділянка площею 0,01 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. П., Негрич М. М., Градінар О. В.,
Дівчур І. Д.
Голосували: за підтримку 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. /.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В Б а л и ц ь к а О. С.,
Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

7.6.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26196
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Пелиху Олександру
Володимировичу
на
вул.
Соціалістичній,
3
у
Солом’янському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування нежитлового приміщення (магазину)»
(доручення КМР від 11.03.2016 №08/231-1309/ПР)
(ПР-9154 від 01.03.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.04.2016
було прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення та
звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для проведення
перевірки щодо фактичного стану використання земельної ділянки.
Проект рішення паралельно розглянутий постійною комісією
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики, яка відповідно до витягу від 04.04.2016

№08/286-133 з протоколу №11 засідання від 30.03.2016 підтримала
проект рішення.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом
Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 15.06.2016 №064-5580 щодо
результатів перевірки.

Земельна ділянка площею 0,03 га - в оренду на 5 років.
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 Пелиху Олександру Володимировичу на вул. Соціалістичній, 3 у
Солом’янському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
нежитлового приміщення (магазину)».
2. Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації
надати інформацію щодо можливості надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пелиху
Олександру Володимировичу на вул. Соціалістичній, 3 у Солом’янському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлового приміщення
(магазину).
3. Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) провести перевірку стану благоустрою та
фактичного використання земельної ділянки.
4. Повернутися до розгляду цього питання після надходження
відповідей від Солом’янської районної в місті Києві державної
адміністрації та Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. /.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
1.1.

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

7.7.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23859
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Міщенку Віктору
Івановичу на вул. Свято-Георгіївській, 39 у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого

будинку, господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 10.05.2016 №08/231-2075/ПР)
(ПР-9783 від 19.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Міщенку Віктору Івановичу на вул. Свято-Георгіївській, 39 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко /. М,, Меліхова Т. /.,
Харченко О. В С т а р о во й т В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Турець В. В. участі в голосуванні не брали,
7.7.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23655
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
громадянці
Макєєвій
Ларисі
Олександрівні у пров. Лисогірському, 55 у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 11.05.2016 №08/231-2118/ПР)
(ПР-9857 від 21.04.2016)

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 Макєєвій Ларисі Олександрівні у пров. Лисогірському, 55 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Харченко О, В., Старовойт В. М., Шарій В, В,, Балицька О. С.,
Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
7.7.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23562
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Лапенко Ірині Василівні у

Голосіївському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд»
(доручення КМР від 12.05.2016 №08/231-2140/ПР)
(ПР-9884 від 27.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею ОДО га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Лапенко Ірині Василівні у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М , Меліхова Т. І.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Турець В. В. участі в голосуванні не брали,
1.1 А. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26126
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Добрянській Вікторії Альбертівні на
вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва для
індивідуального дачного будівництва та гаражу»
(доручення КМР від 11.05.2016 №08/231-2096/ПР)
(ПР-9756 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
Добрянській Вікторії Альбертівні 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 Баленко І. М.> Меліхова Т. І.,
Харченко О. В Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
7.7.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26124
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Кабуловій Аллі Русланівні на

вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва для
індивідуального дачного будівництва та гаражу»
(доручення КМР від 12.05.2016 №08/231-2138/ПР)
(ПР-9757 від 18.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею ОД 1 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Кабуловій Аллі Русланівні 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 Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
7.7.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26559
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
громадянці Вороні
Галині
Володимирівні на вул. Марка Черемшини у Дніпровському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд»
(доручення КМР від 12.05.2016 №08/231-2144/ПР)
(ПР-9803 від 20.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,08 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 Вороні Галині Володимирівні на вул. Марка Черемшини у
Дніпровському районі м. Києва для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В Б а л и ц ь к а О. С.,
Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
1.1.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25284
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
об’єднаному
кооперативу
по

будівництву та експлуатації колективних автостоянок
«Дніпровський» на просп.
Генерала Ватутіна у
Дніпровському районі м.
Києва для
зберігання
автотранспорту членів кооперативу»
(доручення КМР від 26.04.2016 №08/231-1972/ПР)
(ПР-9779 від 19.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 1,39 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Базік О.
Під час обговорення цього питання надшито дві пропозиції, а саме:
- направити проект рішення на розгляд робочої групи, створеної на засіданні
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування 24.12.2015;
- підтримати проект рішення.
1. Голосували: за направлення проекту рішення на розгляд робочої групи,
створеної на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.12.2015 у складі
членів постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Марченка Р. В., Кісільова І. П.,
Назаренка В. Е., Петровця О. Ф. для розгляду листа об’єднаного кооперативу
по будівництву та експлуатації колективних автостоянок «Дніпровський» від
07.12.2015 вх. №08/20168 щодо оформлення права користування земельними
ділянками на перетині просп. Ватутіна та вул. Бальзака та вул. Вершигори, 5, на
просп. Ватутіна (район Московського мосту, урочище Чорторий),
вул. Воскресенська, 2-А, вул. Микільсько-Слобідська, 6/2, вул. Райдужна, 25 та
вул. Панельна, 2.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 3 (Банас Д. М.,
Петровець О. Ф., Негрич М. М.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для направлення проекту рішення
на розгляд робочої групи, створеної на засіданні постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування 24.12.2015, для додаткового вивчення цього питання,
голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування
другу пропозицію: щодо підтримки проекту рішення.
2. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про відмову у наданні дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

об’єднаному кооперативу по будівництву та експлуатації колективних
автостоянок «Дніпровський» на просп. Генерала Ватутіна у Дніпровському
районі м. Києва для зберігання автотранспорту членів кооперативу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 2, «проти» - немає, «утрималось» - 11
(Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О.,
Михайленко В. О., Назаренко В. Е., Негрич М. М., Петровець О. Ф.,
Римаренко С. Г., Росляков В. В.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

7.7.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26532
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки кооперативу по будівництву та
експлуатації індивідуальних гаражів «Либідь» на шосе
Залізничному, 2 у Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування гаражів»
(доручення КМР від 24.05.2016 №08/231-2333/ПР)
(ПР-9991 від 18.05.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 1,23 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кооперативу по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів «Либідь»
на шосе Залізничному, 2 у Печерському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування гаражів».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Харченко О. В., Старовойт В. М.у Шарій В. В., Балицька О. С.,
Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
7.7.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26416
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Осецькому Захару
Володимировичу на вул. Івана Кудрі, 34 у Печерському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування
гаражу»
(доручення КМР від 24.05.2016 №08/231-2327/ПР)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,0027 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 Осецькому Захару Володимировичу на вул. Івана Кудрі, 34 у
Печерському районі м. Києва для будівництва та обслуговування гаражу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. /.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
7.7.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26737
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Бугайчуку Михайлу
Анатолійовичу на вул. Лисичанській, 22 у Солом’янському
районі м. Києва для будівництва гаражу»
(доручення КМР від 24.05.2016 №08/231-2328/ПР)
(ПР-10051 від 20.05.2016)

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 Бугайчуку Михайлу Анатолійовичу на вул. Лисичанській, 22 у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва гаражу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
7.7.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26736
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Хорошку Олексію
Миколайовичу
на
вул.
Новопольовій,
85
а у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд»
(доручення КМР від 24.05.2016 №08/231-2326/ПР)
(ПР-10046 від 20.05.2016)

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 Хорошку Олексію Миколайовичу на вул. Новопольовій, 85 а 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 Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
8. П овторний розгляд проектів ріш ень з правовим и висновкам и управління
правового забезпечення діяльності К и ївської міської ради - матеріали
додаються.

8.1. СЛУХАЛИ:

П овторний розгляд проекту ріш ення К иївської м іської
ради «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.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.09.2016 під
час голосування рішення не було прийнято.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 19.07.2016 №08/230-1399, проект рішення з пояснювальною
запискою на 9-ти арк.).
-

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кримчак С. О., Римаренко С. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
19.07.2016 №08/230-1399, та відхилити проект рішення «Про внесення змін
до рішення Київської міської ради від 02.03.2006 № 114/3205 «Про передачу
земельної ділянки комунальному підприємству виконавчого органу Київської
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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» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
8.2. СЛУХАЛИ:

П овторний розгляд проекту ріш ення К иївської м іської
ради «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№08/231-2513/ПР) -м ат еріали додаються.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.09.2016
прийнято рішення перенести розгляд питання на наступне засідання
постійної комісії.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 20.07.2016 №08/230-1421, проект рішення з пояснювальною
запискою - н а 10-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
20.07.2016 №08/230-1421, та підтримати проект рішення «Про розірвання
договору оренди земельної ділянки від 08.04.2003 №79-6-00104».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
8.3. СЛУХАЛИ:

П овторний розгляд проекту ріш ення К иївської м іської
ради «Про внесення змін до рішень Київської міської ради»
з листом управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 08.08.2016 №08/230-1596 та
правовим висновком управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 23.02.2016 №08/230381 (ПР-9959 від 17.05.2016, кадастрова справа Є-1295,
доручення КМР від 18.05.2016 № 08/231-2220/ПР) матеріали додаються.
(лист управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради
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від 08.08.2016 №08/230-1596, правовий висновок управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 23.02.2016 №08/230-381,
проект рішення з пояснювальною запискою - на 10-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Направити проект рішення «Про внесення змін до рішень
Київської міської ради» з матеріалами кадастрової справи Є-1295 на
розгляд управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради відповідно до вимог Регламенту Київської міської ради.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. /.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
8.4. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки фізичній
особі-підприємцю Ланіну Віталію Валерійовичу на
вул. Крайній, 3 у Деснянському районі м. Києва для
експлуатації та
обслуговування
станції технічного
обслуговування» з правовим висновком управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради
від 09.08.2016 №08/230-1615 (ПР-9129 від 29.02.2016,
справа-клопотання К-24802, доручення КМР від 02.03.2016
№ 08/231-1238/ПР) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 09.08.2016 №08/230-1615, проект рішення з пояснювальною
запискою - на 6-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
09.08.2016 №08/230-1615, та відхилити проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки фізичній особі-підприємцю Ланіну Віталію Валерійовичу на
вул. Крайній, 3 у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування станції технічного обслуговування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. /.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Петровець О. Ф., Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.
8.5. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про надання дозволу на розроблення проекту

землеустрою
щодо
відведення
земельної
ДІЛЯНКИ
ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ
СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «ОЛІМПІЙСЬКИЙ» на
вул. Шота Руставелі у Печерському районі м. Києва для
обслуговування транспортної інфраструктури» з правовим
висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 09.08.2016 №08/230-1616
(ПР-9268 від 21.03.2016, справа-клопотання К-25246,
доручення КМР від 22.03.2016 № 08/231-1404/ПР) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 09.08.2016 №08/230-1616, проект рішення з пояснювальною
запискою - на 8-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Кісільов І. П,
УХВАЛИЛИ: Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
09.08.2016 №08/230-1616, та відхилити проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
«НАЦІОНАЛЬНИЙ
СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «ОЛІМПІЙСЬКИЙ» на вул. Шота Руставелі у
Печерському районі м. Києва для
обслуговування транспортної
інфраструктури».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Петровець О. Ф., Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.
8.6. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Головному
управлінню
Національної
гвардії
України
на
просп. Генерала Ватутіна, 9 у Деснянському районі м. Києва
для влаштування транспортної інфраструктури (під’їзної
дороги до земельної ділянки) до шести 34-поверхових
будинків по просп. Ватутіна, 9, корп. 1-6, у м. Києві» з
правовим висновком управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 09.08.2016 №08/2301617 (ПР-8997 від 19.02.2016, справа-клопотання К-26159,
доручення КМР від 22.02.2016 №08/231-1027/ПР) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 09.08.2016 №08/230-1617, проект рішення з пояснювальною
запискою - на 9-ти арк.).

УХВАЛИЛИ: За пропозицією секретаря постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
Картавого І. Л. відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
09.08.2016 №08/230-1617, та підтримати проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Головному управлінню Національної гвардії України на
просп. Генерала Ватутіна, 9 у Деснянському районі м. Києва для влаштування
транспортної інфраструктури (під'їзної дороги до земельної ділянки) до шести
34-поверхових будинків по просп. Ватутіна, 9, корп. 1-6, у м. Києві» з
рекомендаціями, а саме: викласти цільове призначення земельної ділянки в
такій редакції: «для будівництва, обслуговування та ремонту о б ’єктів
транспортної інфраструктури (крім о б ’єктів дорожнього сервісу)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Ш арій В. В., Балицька О. С.,
Петровець О. Ф., Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.
8.7. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про відмову у передачі земельної ділянки у приватну
власність громадянці Плотиці Дарії Іванівні для будівництва
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Миколи Юнкерова, 81-д в Оболонському
районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської
ради Д. Банаса з правовим висновком управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради
від 25.07.2016 №08/230-1467 (доручення КМР від № 08/2312266/ПР від 20.05.2016) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 25.07.2016 №08/230-1467, проект рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 16-ти арк,).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В., Банас Д. М.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
25.07.2016 №08/230-1467, та підтримати проект рішення «Про відмову у
передачі земельної ділянки у приватну власність громадянці Плотиці Дарії
Іванівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Миколи Юнкерова, 81-д в Оболонському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Петровець О. Ф., Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.

8.8. СЛУХАЛИ:

П овторний розгляд проекту ріш ення К иївської міської
ради «Про відмову у передачі земельної ділянки у приватну
власність громадянину Плотиці Степану Федоровичу для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Миколи Юнкерова,
81-г в Оболонському районі м. Києва» за поданням
депутата Київської міської ради Д. Банаса з правовим
висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 25.07.2016 №08/230-1468
(доручення КМР від №08/231-2265/ПР від 20.05.2016) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 25.07.2016 №08/230-1468, проект рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього на 15-ти арк.).
-

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
25.07.2016 №08/230-1468, та підтримати проект рішення «Про відмову у
передачі земельної ділянки у приватну власність громадянину Плотиці
Степану Федоровичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Миколи Юнкерова, 81-г в
Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Петровець О. Ф., Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.
8.9. СЛУХАЛИ:

П овторний розгляд проекту ріш ення К иївської м іської
ради «Про відмову у передачі земельної ділянки у приватну
власність громадянці Плотиці Олександрі Романівні для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Миколи Юнкерова,
81-6 в Оболонському районі м. Києва» за поданням
депутата Київської міської ради Д. Банаса з правовим
висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 25.07.2016 №08/230-1469
(доручення КМР від № 08/231-2264/ПР від 20.05.2016) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 25.07.2016 №08/230-1469, проект рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 15-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
25.07.2016 №08/230-1469, та підтримати проект рішення «Про відмову у
передачі земельної ділянки у приватну власність громадянці Плотиці
Олександрі Романівні для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Миколи Юнкерова, 81-6 в
Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Петровець О. Ф., Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.
8.10. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про відмову у передачі земельної ділянки у приватну
власність громадянину Плотиці Оресту Ярославовичу для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Миколи Юнкерова,
81-а в Оболонському районі м. Києва» за поданням
депутата Київської міської ради Д. Банаса з правовим
висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 25.07.2016 №08/230-1470
(доручення КМР від №08/231-2268/ПР від 20.05.2016) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 25.07.2016 №08/230-1470, проект рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 14-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
25.07.2016 №08/230-1470, та підтримати проект рішення «Про відмову у
передачі земельної ділянки у приватну власність громадянину Плотиці Оресту
Ярославовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Миколи Юнкерова, 81-а в
Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Петровець О. Ф., Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.
8.11. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про відмову у передачі земельної ділянки у приватну
власність громадянину Плотиці Тарасу Євгеновичу для

будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Миколи Юнкерова,
81-в в Оболонському районі м. Києва» за поданням
депутата Київської міської ради Д. Банаса з правовим
висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 25.07.2016 №08/230-1471
(доручення КМР від №08/231-2267/ПР від 20.05.2016) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 25.07.2016 №08/230-1471, проект рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 14-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
25.07.2016 №08/230-1471, та підтримати проект рішення «Про відмову у
передачі земельної ділянки у приватну власність громадянину Плотиці Тарасу
Євгеновичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Миколи Юнкерова, 81-в в Оболонському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Петровець О. Ф., Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.
8.12. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної
ділянки
публічному акціонерному товариству «ОБОЛОНЬ» на
вул. Богатирській, 3 в Оболонському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування об’єктів інженерної
інфраструктури (комунікації артезіанської свердловини
№1)» з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
25.07.2016 №08/230-1458 (ПР-9549 від 07.04.2016, справаклопотання К-25874, доручення КМР від 07.04.2016
№ 08/231-1698/ПР) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 25.07.2016 №08/230-1458, проект рішення з пояснювальною
запискою - на 6-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією секретаря постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування

Картавого І. Л. відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
25.07.2016 №08/230-1458', та підтримати проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
публічному
акціонерному
товариству
«ОБОЛОНЬ»
на
вул. Богатирській, 3 в Оболонському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування об’єктів інженерної інфраструктури (комунікації артезіанської
свердловини №1)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Петровець О. Ф., Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.
8.13. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про поділ земельної ділянки, поновлення приватному
акціонерному товариству «Київський завод світлочутливих
матеріалів «Фотон» договору оренди земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування житловоофісного
комплексу
з
торговими
приміщеннями,
приміщеннями соціальної інфраструктури та підземним
паркінгом зі знесенням існуючих нежитлових будівель на
просп. Перемоги, 42 у Шевченківському районі м. Києва та
внесення змін до нього» з правовим висновком управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради
від 25.07.2016 №08/230-1462 (ПР-10053 від 20.05.2016,
кадастрова справа А-22434, доручення КМР від 23.05.2016
№08/231-2297/ПР) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 25.07.2016 №08/230-1462, проект рішення з пояснювальною
запискою - на 8-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Турець В. В., Картавий І. Л.,
Негрич М. М.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції, а саме:
- відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
№08/230-1462, та підтримати проект рішення;
- підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
№08/230-1462, та відхилити проект рішення.

управління
25.07.2016
управління
25.07.2016

1. Голосували: за відхилення зауважень, викладених у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
25.07.2016 Л908/230-1462, та підтримку проекту рішення «Про поділ
земельної ділянки, поновлення приватному акціонерному товариству

«Київський завод світлочутливих матеріалів «Фотон» договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житловоофісного комплексу з торговими приміщеннями, приміщеннями соціальної
інфраструктури та підземним паркінгом зі знесенням існуючих нежитлових
будівель на просп. Перемоги, 42 у Шевченківському районі м. Києва та
внесення змін до нього».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Назаренко В. Е., Картавий І. Л.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Ш арій В. В., Балицька О. С ,
Петровець О. Ф., Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для відхилення зауважень,
викладених у правовому висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 25.07.2016 №08/230-1462 та підтримку
проекту рішення, голова постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс
на голосування другу пропозицію: щодо підтримки зауважень, викладених у
правовому висновку управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 25.07.2016 №08/230-1462 та відхилення проекту рішення.
2. Голосували: за підтримку зауважень, викладених у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
25.07.2016 №08/230-1462, та відхилення проекту рішення «Про поділ
земельної ділянки, поновлення приватному акціонерному товариству
«Київський завод світлочутливих матеріалів «Фотон» договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житловоофісного комплексу з торговими приміщеннями, приміщеннями соціальної
інфраструктури та підземним паркінгом зі знесенням існуючих нежитлових
будівель на просп. Перемоги, 42 у Шевченківському районі м. Києва та
внесення змін до нього».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 2, «проти» - немає, «утрималось» - 10
(Міщенко О. Г., Зубко Ю. Г., Негрич М. М., Кісільов І. П., Турець В. В.,
Банас Д. М., Бродський В. Я., Михайленко В. О., Римаренко С. Г.,
Росляков В. В.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Петровець О. Ф., Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

8.14. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про надання Київському національному університету
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будівництва і архітектури земельної ділянки для
обслуговування навчальних, адміністративно-господарських
будівель та гуртожитків на вул. Освіти, 1-3 у
Солом’янському районі м. Києва» з правовим висновком
управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 25.07.2016 №08/230-1465 (ПР-9716 від
14.04.2016, кадастрова справа Д-7201, доручення КМР від
20.04.2016№08/231-1939/ПР) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 25.07.2016 №08/230-1465, проект рішення з пояснювальною
запискою - на 8-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
25.07.2016 № 08/230-1465, та підтримати проект рішення «Про надання
Київському національному університету будівництва і архітектури земельної
ділянки для обслуговування навчальних, адміністративно-господарських
будівель та гуртожитків на вул. Освіти, 1-3 у Солом’янському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Петровець О. Ф., Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.
8.15. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення
земельної
ділянки
Інституту
проблем
моделювання в енергетиці імені Г.Є Пухова Національної
академії наук України для експлуатації та обслуговування
існуючих будівель та споруд ІПМЕ НАНУ на вул. Генерала
Наумова, 15 у Святошинському районі м. Києва» з
правовим висновком управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 25.07.2016 №08/2301473 (ПР-9203 від 09.03.2016, кадастрова справа Д-2656,
доручення КМР від 16.03.2016 №08/231-1358/ПР) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 25.07.2016 №°08/230-1473, проект рішення з пояснювальною
запискою - на 8-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
25.07.2016 №08/230-1473, та відхилити проект рішення «Про затвердження

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Інституту проблем
моделювання в енергетиці імені Г.Є Пухова Національної академії наук
України для експлуатації та обслуговування існуючих будівель та споруд
ІПМЕ НАНУ на вул. Генерала Наумова, 15 у Святошинському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Петровець О. Ф., Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.
8.16. СЛУХАЛИ:

П овторний розгляд проекту ріш ення К и ївської м іської
ради «Про відмову у наданні дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Гущину Артему Євгеновичу на вул. Зоряній, З
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 №08/230-1461 (ПР-9552 від 07.04.2016, справаклопотання К-24530, доручення КМР від 07.04.2016
№08/231-1707/ПР) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 25.07.2016 №08/230-1461, проект рішення з пояснювальною
запискою - на 6-ти арк,).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
25.07.2016 №08/230-1461, та підтримати проект рішення «Про відмову у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Гущину Артему Євгеновичу на вул. Зоряній, З
у Солом’янському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Петровець О. Ф., Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали,
8.17. СЛУХАЛИ:

П овторний розгляд проекту ріш ення К и ївської м іської
ради «Про передачу публічному акціонерному товариству
«Завод молочної кислоти» земельних ділянок для
експлуатації та обслуговування будівель і споруд
виробничої бази на вул. Кирилівській, 53 у Подільському
районі м. Києва» з правовим висновком управління
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правового забезпечення діяльності Київської міської ради
від 26.07.2016 №08/230-1484 (ПР-9921 від 10.05.2016,
кадастрова справа А-22351, доручення КМР від 10.05.2016
№08/231-2082/ПР) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 26.07.2016 №08/230-1484, проект рішення з пояснювальною
запискою - на 7-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
26.07.2016 №08/230-1484, та відхилити проект рішення «Про передачу
публічному акціонерному товариству «Завод молочної кислоти» земельних
ділянок для експлуатації та обслуговування будівель і споруд виробничої бази
на вул. Кирилівській, 53 у Подільському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Петровець О. Ф., Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.
9. Різне (розгляд депутатських звернень, листів, розгляд та затвердження
протоколів засідань робочих груп, ознайомлення депутатів з проектами
рішень) - матеріали додаються.

9.1. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд листа Державного управління
справами від 12.04.2016 вх. №11378 щодо приведення у
відповідність до вимог законодавства положень підпунктів
4.7, 4.9 пункту 4 рішення Київської міської ради від
08.12.2015 № 582/3043 та підпункту 8.4 пункту 8 договору
оренди земельної ділянки від 26.02.2007 №91-6-00627 з
урахуванням листа Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 02.07.2016 вх.
№11378/2 - матеріали додаються.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
24.05.2016 -31.05.2016 прийнято рішення відкласти розгляд
цього листа та Департаменту земельних ресурсів виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) надати роз’яснення щодо механізму приведення
у відповідність до вимог законодавства положень підпунктів
4.7, 4.9 пункту 4 рішення Київської міської ради від 08.12.2005
№582/3043 та підпункту 8.4 пункту 8 договору оренди земельної
ділянки від 26.02.2007№91-6-00627.

(лист Державного управління справами від 12.04.2016 вх. №11378, лист
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київськоїміської державної адміністрації) від 02.07.2016 вх. №11378/2 - на
6-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до
чинного законодавства розглянути можливість вчинення всіх необхідних
дій для приведення у відповідність до законодавства положень підпунктів
4.7-4.9 пункту 4 рішення Київської міської ради від 08.12.2005 Жг582/3043 та
підпункту 8.4 пункту 8 договору оренди земельної ділянки від 26.02.2007
Жв91-6-00627, укладеного між Київською міською радою та заявником.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Петровець О. Ф., Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.
9.2. СЛУХАЛИ:

П овторний 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, укладеного
між Київською міською радою та ТОВ «Київський
миловарний завод» - матеріали додаються.
(лист Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 18.07.2016
вх. №08/10826/1- на 12-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з
Державною податковою інспекцією в Оболонському районі Головного
управління Д Ф С у м. Києві вчинити всі необхідні дії для стягнення
податкового боргу з товариства з обмеженою відповідальністю
«Київський миловарний завод».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Петровець О. Ф., Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.

9.3. СЛУХАЛИ:

Розгляд депутатського звернення М. М. Негрича від
08.08.2106 вх. №08/13515 щодо незаконно виданих ТОВ
«Т.М.М.» містобудівних умов та обмежень на забудову
земельної ділянки на вул. Володимирській, 49-А у
Шевченківському
районі
м.
Києва
по
об’єкту
«Реконструкція
частини
будівлі
житлово-офісного
комплексу
з
влаштуванням
закладу
громадського
харчування - ресторану за рахунок забудови арочного
простору та в частині нежитлових приміщень 144 та
підземної автостоянки» - матеріали додаються.
(звернення депутата Київської міської ради М. М. Негрича від 08.08.2106
вх. №08/13515 - на 9-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Назаренка В. Е., Негрича М. М., Міщенка О. Г. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Негрича М. М.
2.
Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. /.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Петровець О. Ф., Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.
Питання, винесені на розгляд додатково, прийняті рекомендації,
висновки та інші рішення постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування

10. СЛУХАЛИ:

Пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Меліхової Т. І. щодо повторного
розгляду 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» з правовим
висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 12.09.2016 №08/230-1863 за
поданням депутата Київської міської ради Меліхової Т. І.
(доручення КМР від 28.07.2016 № 08/231-3238/ПР) 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, правовий висновок управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 12.09.2016 №08/230-1863 —

на 50-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Меліхова Т. І.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування М еліхової Т. І.
відхилити зауваження, викладені у правовому висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 12.09.2016 №08/230-1863,
та підтримати проект 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Пропозицію заступника голови постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Кісільова І. П. щодо розгляду висновку
постійної комісії Київської міської ради з питань житловокомунального
господарства
та
паливно-енергетичного
комплексу, викладеного у формі витягу з протоколу №21
засідання цієї комісії від 05.09.2016 (реєстр, від 07.09.2016
№08/284-96), до проекту рішення Київської міської ради «Про
передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«КИЇВХІМПОСТАЧ» земельної ділянки для будівництва,
обслуговування
та
експлуатації
об'єктів
інженернотранспортної, енергетичної інфраструктури (трансформаторна
підстанція) та дорожнього господарства (крім об’єктів
дорожнього сервісу) на перетині просп. Московського та
просп. Героїв Сталінграда в Оболонському районі м. Києва»
(ПР-9956 від 16.05.2016, кадастрова справа Д-7033, доручення
КМР від 16.05.2016 №08/231 -2162/ПР) - матеріали
додаються.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.07.2016
прийнято рішення підтримати проект рішення та не виносити його на
розгляд пленарного засідання сесії Київської міської ради до
затвердження плану зонування або детального плану цієї території.
(копія проекту рішення з пояснювальною запискою, витяг з протоколу №°21
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житловокомунального господарства та паливно-енергетичного комплексу від

05.09.2016 (реєстр, від 07.09.2016 №08/284-96) - на 10-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Богатов К. В., Балицька О. С., Кісільов І. П.,
Турець В. В., Михайленко В. О., Негрич М. М., Марченко В. П.
УХВАЛИЛИ: Відхилити висновок постійної комісії Київської міської ради з
питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного
комплексу, викладений у формі витягу з протоколу №21 засідання цієї
комісії від 05.09.2016 (реєстр, від 07.09.2016 №08/284-96), до проекту рішення
«Про
передачу
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«КИЇВХІМПОСТАЧ» земельної ділянки для будівництва, обслуговування та
експлуатації об'єктів інженерно-транспортної, енергетичної інфраструктури
(трансформаторна підстанція) та дорожнього господарства (крім об’єктів
дорожнього сервісу) на перетині просп. Московського та просп. Героїв
Сталінграда в Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - 1 (Балицька О. С.), «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В. участі в
голосуванні не брали.
12. СЛУХАЛИ:

Пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Рослякова В. В. щодо розгляду листа
голови правління громадської спілки «Всеукраїнське
об’єднання родин загиблих та безвісти зниклих, учасників
антитерористичної операції, ветеранів війни та активістів
волонтерського руху «КРИЛА 8 СОТНІ» Міхнюк І. від
12.09.2016 вх. №08/15256 з проханням надати доручення
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) щодо виявлення земельних ділянок у межах
детального плану території селища Чапаєвка для родин
загиблих (померлих) киян - учасників АТО - матеріали
додаються.
(лист голови правління громадської спілки «Всеукраїнське об’єднання родин
загиблих та безвісти зниклих, учасників антитерористичної операції,
ветеранів війни та активістів волонтерського руху «КРИЛА 8 СОТНІ»
Міхнюк І. від 12.09.2016 вх. №08/15256 —на 1-му арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати інформацію
до робочої групи з опрацювання питань соціального захисту киян учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей
киян, які загинули під час проведення антитерористичної операції на сході

І України, створеної відповідно до розпорядження Київського міського голови
від 11.11.2014 (зі змінами згідно з розпорядженням Київського міського
і голови від 22.04.2015 №220) під головуванням Бондаренка В. В., щодо
І земельних ділянок в межах детального плану території селища Чапаєвка,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.12.2007 № 1463/4296,
| стосовно яких у поточному році постійною комісією Київської міської ради з
І питань містобудування, архітектури та землекористування було прийнято
рішення відмовити в наданні земельних ділянок та зарезервувати їх для
І оформлення учасникам антитерористичної операції та сім’ям киян, які загинули
під час проведення антитерористичної операції на сході України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —12, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Балеико І. М.9 Меліхова Т. І.,
Харченко О. В., Старовойт В. М., Шарій В. В., Балицька О. С.,
Петровець О. Ф.9Кримчак С. О. участі в голосуванні не брали.

Голова комісії

О. Г. Міщенко

Секретар комісії

І. Л. Картавий

Вик.: Бєляєва

