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

тел./факс (044) 202-73-09

Протокол № 21
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування

від 27.09.2016
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.
Харченко О. В.

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

Картавий І. Л.

- секретар постійної комісії;

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

- члени постійної комісії

(з

питань

Росляков В. В.,
Шарій В. В.,
Шкуро М. Ю.
Всього присутні 19 депутатів Київської міської ради, членів постійної комісії.
Відсутні депутати: Марченко Р . В., Турець В. В., Старовойт В. М.,
Непоп В. / .
Запрошені:
Буділов М. М.,
Башлаков С. В.,
Бохняк В. Я.,
Мірошниченко І. М.,
Ярошенко Р. В.
Марченко В. П.

Бреус Ю. М.

Коляденко В. М.

Поліщук О. Г.

Кулаковський Ю. П.

Дюжев С. А.
Шевченко О. В.
АгєєваВ. В.,
Корецький С. П.
Єскіна О. О.
Олексієнко І. С.
Килько Т. А.,
Боровенська Л. А.,
Лисенко
Балан Г. К.
Судаков І. П.
Хмарук Т. І.
Титаренко В. В.
Юшковський Д. Е.

- депутати Київської міської ради;

заступник
начальника
управління
державного
земельного
кадастру
Головного
управління
Держгеокадастру у м. Києві;
заступник начальника служби містобудівного кадастру
Департаменту
містобудування
та
архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
начальник
відділу
правового
забезпечення
Департаменту
містобудування
та
архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
директор
Департаменту
земельних
ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
заступник директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
головний
спеціаліст
Інституту
архітектурного
менеджменту;
представник ГО «Київська міська спілка ветеранів
АТО»;
представник громадськості;
представник громадськості;
представник громадськості;
з питання 1 порядку денного;

з питання 2 порядку денного;
по кадастровій справі №4957;
по кадастровій справі Д-6138;
по кадастровій справі А-22357;
по кадастровій справі А-22524;

Ісмалеєв Л.П.
Чернявська
Петрова Н. П.
Бережний О. В.
Куцериб О. В.
Жукович А. В.
Пономарьова О.,
Малихіна І.
Бєжинар М. Я.

-

по кадастровій справі А-21563;
по кадастровій справі П-9470;
по кадастровій справі П-6955;
по кадастровій справі Д-7239;
по справі-клопотанню К-22451;
по справі-клопотанню К-25699;
по справі-клопотанню К-25833;

- з питання 19 (внесено з голосу).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання постійної комісії Київської міськоїради
з питань містобудування, архітектури та землекористування
27.09.2016
1. Розгляд місцевої ініціативи №08/КО-11029 від 19.09.2016 «Про внесення на
розгляд Київської міської ради місцевої ініціативи щодо недопущення
будівництва за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 29, з метою
збереження дошкільного навчального закладу №541 та дитячого ігрового
майданчику, відновлення повноцінного функціонування дошкільного
навчального закладу №13 у Шевченківському районі міста Києва» матеріали додаються,
2. Розгляд проекту рішення «Про розірвання договору оренди земельної
ділянки площею 0,3207 га, що знаходиться на перетині Дніпровської
набережної та проспекту Миколи Бажана у Дарницькому районі м. Києва,
укладеного між Київською міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю «Бізнес Аргумент» №734/729 від 21.03.2014 року» за
поданням депутата Київської міської ради І. М. Мірошниченка {доручення
КМР від 06.06.2016№08/231-2486/ПР) -матеріали додаються.
3. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці,
що розташована на вул. Джерельній, напроти будинків №3 та 6/5 в
Оболонському районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради
О. Л. Веремеєнко (доручення КМР від 28.07.2016 №08/231-3261/ПР) —
матеріали додаються.
4. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці
між житловими будинками по вул. Віфлеємська, 16 та Тампере, 15 у
Дніпровському районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської
ради О. О. Новікова (доручення КМР від №08/231-3355/ПР від 05.08.2016) матеріали додаються.

5. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці
між житловими будинками на вул. Будівельників, 38/14, 36, 34/1 у
Дніпровському районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської
ради О. О. Новікова (доручення КМР від №08/231-3356/ПР від 05.08.2016) матеріали додаються.
6. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці за
адресою вул. Краківська, 11 у Дніпровському районі м. Києва» за поданням
депутата Київської міської О. О. Новікова (доручення КМР від №08/2313357/ПР від 05.08.2016) - матеріали додаються.
7. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці
біля будинку на вул. Братиславській, 38 у Деснянському районі м. Києва» за
поданням депутата Київської міської М. М. Буділова (доручення КМР від
№08/231-3469/ПР від 17.08.2016) - матеріали додаються.
8. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці
біля будинку на вул. Євгенія Харченка, 41 у Дарницькому районі м. Києва» за
поданням депутата Київської міської Ю. Сиротюка (доручення КМР від
№08/231-3512/ПР від 19.08.2016) - матеріали додаються.
9. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці,
що розташована на вул. Професора Караваєва, 1/28 у Солом’янському районі
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради Р. В. Ярошенко
(доручення
КМР
від
№08/231-3634/ПР
від
31.08.2016)
матеріали додаються.
10.

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці,
що розташована на вул. Іскрівська, 5а у Солом’янському районі м. Києва» за
поданням депутата Київської міської ради Р. В. Ярошенко (доручення КМР
від №08/231-3635/ПР від 31.08.2016) - матеріали додаються.

11.

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці,
що розташована на вул. Глінки, 6 у Солом’янському районі м. Києва» за
поданням депутата Київської міської ради Р. В. Ярошенко (доручення КМР
від №08/231-3636/ПР від 31.08.2016) - матеріали додаються.

12. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці,
що розташована на вул. Донецька, 57а у Солом’янському районі м. Києва» за
поданням депутата Київської міської ради Р. В. Ярошенко (доручення КМР
від №08/231-3637/ПР від 31.08.2016) - матеріали додаються.
13. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці
кадастровий номер 8000000000:158:0042 площею 5811.04 кв.м., що
розташована за адресою: вул. Андрія Малишка, 29 б у Дніпровському районі
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради О. В. Харченка

(доручення
КМР
від
матеріали додаються.

№08/231-3704/ПР

від

06.09.2016)

14. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці,
що розташована на вул. Драгоманова, 10-в у Дарницькому районі м. Києва» за
поданням депутатів Київської міської ради В. Бохняка та І. Мірошниченка
(доручення КМР від 16.09.2016 №08/231-3850/ПР) -матеріали додаються.
15. Розгляд кадастрових справ —матеріали додаються
15.1. Повторний розгляд кадастрових справ (погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки)
А-21471
15.2. Розгляд кадастрових справ (надання дозволів на проведення
експертної грошової оцінки земельних ділянок; продаж земельних
ділянок)
Є-1344
Є-1346
Є-1349
Є-1351
Є-1350
Є-1345
15.3. Повторний розгляд кадастрових справ (продаж земельних ділянок)
Є-1210
15.4. Розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні особи)
Д-7459
Д-7458
Д-7457
А-22635
№4957
Д-7196
Д-3371
Д-3353
Д-3354
Д-7375
Д-7513
Д-7586
А-22650
А-21107
Д-6138
Д-7558
Д-7273
А-22779
А-22429
15.5. Повторний розгляд кадастрових справ (надання / передача юридичні особи)
А-19968
Д-4377
А-21826
А-21792
А-22625
15.6. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди земельних
ділянок та внесення змін до них; погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки)
А-22063
А-22678
А-21486
А-22457
А-22458
А-22357
А-22299
15.7. Повторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди
земельних ділянок та внесення змін до них)
А-18469
А-22524
А-21563
А-21534
А-19933
15.8. Розгляд кадастрових справ (приватизація)
П-9102
П-9217
П-9537
П-9407
П-9432
П-9470
П-9491
П-9308

П-9425

15.9. Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація)

П-9401

П-6955

П-9438

15.10. Розгляд кадастрових справ (громадяни)
А-14834
А-22328
Д-6810
А-5398
А-22155
А-22185
А-22253
А-22260

А-18660
А-9793

А-21258
А-6278

16. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються
16.1. Розгляд справ-клопотань (надання згоди на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок та
надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості))
К-27294
К-26829
К-27431
16.2. Розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни)
К-25581
К-26176
К-26414
К-23836
К-26474
К-22369
К-23371
К-22451
К-20234
К-26599
К-26598
К-27287
К-26415
К-26656
К-26770
К-26655
К-26732
К-23364
К-27040
16.3. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок - громадяни)
К-25211
К-25210
К-25713
К-25371
К-25699
16.4. Розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - державні,
комунальні підприємства)
К-26298
К-26630
К-26648
К-26467
К-25839
К-22527
К-22524
К-26550
К-26273
К-26275
К-26840
16.5. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок - державні, комунальні підприємства)
К-24754
К-26479
К-25685
К-25869
16.6. Розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - юридичні особи)
К-24914
К-26752
К-25326
К-25694
К-26537
К-26625
К-26438
К-26864
К-26984
К-25361
16.7. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок - юридичні особи)
К-24054
К-26178
К-25940
К-25833
К-25423
К-25850
К-25591
К-25724
К-26291
К-25650
К-25634
К-25502

16.8. Розгляд справ-клопотань (відмова у наданні дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок)
К-24041
К-24446
К-23245
К-25919
К-25460
К-23519
К-26742
К-26585
К-26734
К-26729
17. Розгляд правових висновків управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради - матеріали додаються,
17.1. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
оголошення території природно-заповідного фонду місцевого значення та
встановлення охоронних зон території в межах Подільського узвозу,
Смородинського узвозу та вулиці Нагірної в Шевченківському районі
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради Д. Банаса
(доручення КМР від 29.06.2016№08/231-2745/ПР) з правовим висновком
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
16.09.2016 №08/230-1896 - матеріали додаються,
17.2. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки публічному акціонерному товариству «КИЇВЕНЕРГО»
на вул. Миколи Островського, 7 у Солом’янському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування енергоблока» з правовим висновком
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
19.09.2016 №08/230-1918 (ПР-9583 від 08.04.2016, справа-клопотання
К-25574, доручення КМР від 14.04.2016 №08/231-1824/ПР) - матеріали
додаються,
17.3. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
передачу земельної ділянки громадянину Телюку Віталію Петровичу,
члену садового товариства «Південне» Дарницького району м. Києва, для
ведення колективного садівництва на вул. 61-ій Садовій, діл. 144 у
Дарницькому районі м. Києва» з правовим висновком управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 19.09.2016
№08/230-1920 (ПР-9213 від 10.03.2016, кадастрова справа А-12102,
доручення КМР від 15.03.2016№08/231-1346/ПР) -матеріали додаються,
17.4. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ
ДІМ «СХІДНІ СОЛОДОЩІ» на вул. Миколи Грінченка, 10/6 (літера А) у
Голосіївському районі м. Києва для реконструкції, експлуатації та
подальшого обслуговування комплексу будівель з надання ритуальних
послуг» з правовим висновком управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 19.09.2016 №08/230-1923 (ПР-10042
від 20.05.2016, справа-клопотання К-26214, доручення КМР від 23.05.2016
№08/231-2279/ПР) - матеріали додаються.

17.5. Повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про
передачу товариству з обмеженою відповідальністю «СТОЛИЦЯ»
земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлово-рекреаційного комплексу з об’єктами інженерно-транспортної
інфраструктури між просп. Миколи Бажана та вул. Зарічною у
Дарницькому районі м. Києва» з правовим висновком управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 21.09.2016
№08/230-1948 (ПР-9963 від 17.05.2016, кадастрова справа Д-7239,
доручення КМР від 18.05.2016N208/231-2226/ПР) —матеріали додаються.
18. Різне (розгляд листів, розгляд та затвердження протоколів засідань робочих
груп, ознайомлення депутатів з проектами рішень) - матеріали додаються.
18.1. Розгляд листа-звернення громадської організації «Законна забудова» від
05.09.2016 вх. №28671 щодо створення робочої групи стосовно вирішення
питання добудови ЖК «Мозаїка» на вул. Стратегічне шосе, 53 у
Голосіївському районі м. Києва - матеріали додаються.
18.2. Лист велосипедного заводу «Ардіс» від 16.09.2016 вх. №08/15640 щодо
повторного розгляду питання передачі земельної ділянки і надати
земельну ділянку терміном оренди на 20 років - матеріали додаються.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.09.2016 було прийнято
рішення 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» (ПР-10954 від
29.07.2016) за умови виключення з цільового призначення земельної ділянки слова
«реконструкція».
18.3. Розгляд та затвердження протоколу засідання робочої групи під
головуванням Балицької О. С., створеної на засіданні постійної комісії
Київської міської ради від 13.07.2016 для додаткового вивчення
депутатського звернення депутата Київської міської ради Балицької О. С.
від 29.06.2016 №08/279/08/005-279 (вх. 07.07.2016 №08/11693) щодо
можливого будівництва за адресою: вул. Бульварно-Кудрявська
(Воровського), 29 у Шевченківському районі м. Києва - матеріали
додаються.
18.4. Розгляд листа Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАНТЕОНАктив» від 22.09.2016 №02 (вх. №08/16033 від 22.09.2016) щодо
безпідставності розірвання у 2008 році на підставі рішення Київської
міської ради від 30.10.2008 №292/592 договору оренди земельної ділянки
№82-6-00473 від 29.12.2007 та надання доручення Департаменту
земельних ресурсів виконавчого орану Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) підготувати проект рішення про
скасування рішення Київської міської ради від 30.10.2008 №292/592 «Про

розірвання договору оренди земельної ділянки від 29.12.2007 №82-600473» - матеріали додаються.

ПИТАННЯ, ВНЕСЕНІ НА РОЗГЛЯД ДОДАТКОВО
19. Пропозиція члена постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е.
щодо розгляду листа представників ініціативної групи мешканців
Солом’янського району щодо зупинення незаконного будівництва за
адресою: вул. Курська, 17 та внесення до земельного кадастру парку, який
розташований між вулицями Пилипа Козицького, Уманською, Курською
та Єреванською.
20. Пропозиція голови постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Міщенка О. Г.
щодо повторного розгляду проекту розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про
внесення змін до Положення про Департамент містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)» (лист Департаменту містобудування та
архітектури від 01.09.2016 вх. №08/14838 щодо погодження нової редакції
Положення про Департамент містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) матеріли додаються.

1. СЛУХАЛИ:

Розгляд місцевої ініціативи №08/КО-11029 від 19.09.2016
«Про внесення на розгляд Київської міської ради місцевої
ініціативи щодо недопущення будівництва за адресою:
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 29, з метою збереження
дошкільного навчального закладу №541 та дитячого ігрового
майданчику, відновлення повноцінного функціонування
дошкільного навчального закладу №13 у Шевченківському
районі міста Києва» - матеріали додаються,
(місцева ініціатива№08/КО-11029 від 19.09.2016 - на 28-ми арк,).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Балицька О. С., Назаренко В. Е., Негрич М. М.,
Харченко О. В., Поліщук О. Г., Олексієнко І. С., Дюжев С. А., Килько Т. А.,
Боровенська Л.А.
УХВАЛИЛИ: 1, Відкласти розгляд місцевої ініціативи №08/КО-11029 від
19.09.2016 «Про внесення на розгляд Київської міської ради місцевої
ініціативи щодо недопущення будівництва за адресою: м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська, 29, з метою збереження дошкільного навчального
закладу №541 та дитячого ігрового майданчику, відновлення повноцінного
функціонування дошкільного навчального закладу №13 у Шевченківському
районі міста Києва».
2, Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Балицької О. С,, Назаренка В, Е., Негрича М, М,,
Тур ця В. В,, Харченка О. В, для додаткового вивчення цього питання.
Головою робочої групи визначити депутата Турця В, В,
3, Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І, М,, Меліхова Т. І,,
Михайленко В, ОП ет ровець О, Ф Ш а р і й В. В., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
2. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки площею 0,3207 га, що знаходиться на
перетині Дніпровської набережної та проспекту Миколи
Бажана у Дарницькому районі м. Києва, укладеного між
Київською міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю «Бізнес Аріумент» №734/729 від 21.03.2014
року» (ідоручення КМР від 06.06.2016 №08/231-2486/ПР) за
поданням
депутата
Київської
міської
ради
І. М. Мірошниченка —матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
06.06.2016 №08/231-2486/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього —на 19-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Мірошниченко І. М., Кримчак С. О.,
Харченко О. В., Негрич М. М., Бохняк В. Я., Балан Г. К.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції, а саме:
- підтримати проект рішення;
- відхилити проект рішення.
1. Голосували; за підтримку проекту рішення «Про розірвання договору
оренди земельної ділянки площею 0,3207 га, що знаходиться на перетині
Дніпровської набережної та проспекту Миколи Бажана у Дарницькому районі
м. Києва, укладеного між Київською міською радою та товариством з
обмеженою відповідальністю «Бізнес Аргумент №734/729 від 21.03.2014 року».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - немає, «утрималось» - 7 (Міщенко О. Г.,
Кісільов І. П., Харченко О. В., Бродський В. Я., Кримчак С. О., Негрич М. М.,
Росляков В. В.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Балицька О. С.,
Банас Д. М., Михайленко В. О., Петровець О. Ф., Шарій В. В.,
Шкуро М. Ю. 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 розірвання договору
оренди земельної ділянки площею 0,3207 га, що знаходиться на перетині
Дніпровської набережної та проспекту Миколи Бажана у Дарницькому районі
м. Києва, укладеного між Київською міською радою та товариством з
обмеженою відповідальністю «Бізнес Аргумент №734/729 від 21.03.2014
року».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 2, «проти» - 4 (Назаренко В. Е., Картавий І. Л.,
Меліхова Т. І., Римаренко С. Г.), «утрималось» - 6 (Зубко Ю. Г.,
Негрич М. М., Кісільов І. П., Харченко О. В., Бродський В. Я., Кримчак С. О.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Балицька О. С.,
Банас Д. М., Михайленко В. О., Петровець О. Ф., Шарій В. В.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

3. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вул. Джерельній,
напроти будинків №3 та 6/5 в Оболонському районі м. Києва»
за
поданням
депутата
Київської
міської
ради

О. Л. Веремеєнко (доручення КМР від 28.07.2016 №08/2313261/ПР) - матеріали додаються.
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань екологічної політики.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
28.07.2016 №08/231-3261/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 9-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Харченко О. В.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вул. Джерельній, напроти будинків №3
та 6/5 в Оболонському районі м. Києва» на наступне засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування, на яке запросити суб’єкта подання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Банас Д. М.,
Зубко Ю. Г., Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
4. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній
ділянці
між
житловими
будинками по
вул. Віфлеємська, 16 та Тампере, 15 у Дніпровському районі
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради
О. О. Новікова (доручення КМР від 05.08.2016 №08/2313355/ПР) - матеріали додаються.
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань екологічної політики та постійною комісією
Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного
розвитку.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
05.08.2016 №08/231-3355/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього —на 17-ти арк,).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці між житловими будинками по вул. Віфлеємська, 16 та
Тампере, 15 у Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Банас Д. М.,
Зубко Ю. Г., Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
5. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній
ділянці
між
житловими
будинками
на

вул. Будівельників, 38/14, 36, 34/1 у Дніпровському районі
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради
О. О. Новікова (доручення КМР від 05.08.2016 №08/2313356/ПР) - матеріали додаються.
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань екологічної політики та постійною комісією
Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного
розвитку.
(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 —на 17-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці між житловими будинками на вул. Будівельників, 38/14, 36,
34/1 у Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Банас Д. М.,~
Зубко Ю. Г.9Петровець О. Ф.9Шарій В. В Ш к у р о М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
6. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці за адресою вул. Краківська, 11 у
Дніпровському районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської О. О. Новікова (доручення КМР від
05.08.2016 №08/231-3357/ЇІР) - матеріали додаються.
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань екологічної політики та постійною комісією
Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного
розвитку.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
05.08.2016 №08/231-3357/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього —на 17-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці за адресою вул. Краківська, 11 у Дніпровському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Банас Д. М.,
Зубко Ю. Г., Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
7. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці біля будинку на вул. Братиславській, 38 у
13

Деснянському районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської М. М. Буділова (доручення КМР від
17.08.2016№08/231-3469/ПР) - матеріали додаються.
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань екологічної політики.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
17 08.2016 №08/231-3469/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 9-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Балицька О. С., Буділов М. М.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці біля будинку на вул. Братиславській, 38 у Деснянському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М , Банас Д. М.9
Зубко Ю. Г., Петровець О. Ф., Шарій В. В.9Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
8. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці біля будинку на вул. Євгенія Харченка, 41 у
Дарницькому районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської Ю. Сиротюка (доручення КМР від
19.08.2016№08/231-3512/ПР) - матеріали додаються.
Проект рішення розглядається постійною Комісією Київської
міської ради з питань екологічної політики.
(доручення заступника міського голови —секретаря Київської міської ради від
19.08.2016 №08/231-3512/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 11-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці біля будинку на вул. Євгенія Харченка, 41 у Дарницькому
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М.у Банас Д. М.9
Бродський В. Я.у Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
9. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вул. Професора
Караваєва, 1/28 у Солом’янському районі м. Києва» за
поданням депутата Київської міської ради Р. В. Ярошенка
(доручення КМР від 31.08.2016 №08/231-3634/ПР)
матеріали додаються.

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією
Київської міської ради з питань екологічної політики.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
31.08.2016 №08/231-3634/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 13-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Поліщук О. Г., Ярошенко Р. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вул. Професора Караваєва, 1/28 у
Солом’янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Негрич М. М.,
Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
10. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вул. Іскрівська, 5а у
Солом’янському районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської ради Р. В. Ярошенка (доручення КМР від
31.08.2016№08/231-3635/ПР) - матеріали додаються.
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією
Київської міської ради з питань екологічної політики.
(доручення заступника міського голови —секретаря Київської міської ради від
31.08.2016 №08/231-3635/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього —на 12-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Поліщук О. Г., Ярошенко Р. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вул. Іскрівська, 5а у Солом’янському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С, Бродський В. Я.,
Михайленко В. ОПе тр о в е ц ь О. Ф., Шарій В. В. участі в
голосуванні не брали.
11. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вул. Глінки, 6 у
Солом’янському районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської ради Р. В. Ярошенка (доручення КМР від
31.08.2016 №08/231-3636/ПР) - матеріали додаються.
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією
Київської міської ради з питань екологічної політики.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
31.08.2016 №08/231-3636/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною

запискою та додатками до нього - на 13-ти арк,).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вул. Глінки, 6 у Солом’янському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Бродський В. Я.,
Михайленко В. О., Петровець О. Ф., Шарій В. В. участі в
голосуванні не брали.
12. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вул. Донецька, 57а у
Солом’янському районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської ради Р. В. Ярошенка (доручення КМР від
31.08.2016№08/231-3637/ПР) - матеріали додаються.
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією
Київської міської ради з питань екологічної політики.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
31.08.2016 №08/231-3637/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього —на 13-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кримчак С. О.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вул. Донецька, 57а у Солом’янському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Бродський В. Я.,
Михайленко В. О., Петровець О. Ф., Шарій В. В. участі в
голосуванні не брали.
13. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці кадастровий номер 8000000000:158:0042
площею 5811.04 кв. м., що розташована за адресою
вул. Андрія Малишка, 296 у Дніпровському районі м. Києва»
за поданням депутата Київської міської ради О. В. Харченка
(доручення КМР від 06.09.2016 №08/231-3704/ПР)
матеріали додаються.
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією
Київської міської ради з питань екологічної політики.
(доручення заступника міського голови —секретаря Київської міської ради від
06.09.2016 №08/231-3704/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього —на 14-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Харченко О. В., Меліхова Т. І., Поліщук О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці кадастровий номер 8000000000:158:0042 площею
5811.04 кв.м., що розташована за адресою вул. Андрія Малишка, 296 у
Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М Б а л и ц ь к а О. С.,
Кримчак С. О., Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали,
14. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вул. Драгоманова, 10-в
у Дарницькому районі м. Києва» за поданням депутатів
Київської міської ради В. Бохняка та І. Мірошниченка
(доручення КМР від 16.09.2016 №08/231-3850/ПР) матеріали додаються.
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною Комісією
Київської міської ради з питань екологічної політики та постійною
комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
16.09.2016 №08/231-3850/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього —на 10-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Мірошниченко І. М., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вул. Драгоманова, 10-в у Дарницькому
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Негрич М. М.,
Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
15. Розгляд кадастрових справ - матеріали додаються
15.1. Повторний розгляд кадастрових справ (погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки):
Спільне засідання постійних комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування та з питань транспорту,
зв’язку та реклами.
15.1.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21471
Повторний розгляд проекту рішення «Про погодження
документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки
комунального
підприємства Міжнародний
аеропорт «Київ» (Жуляни) в аеропорті «Київ» (Жуляни) у
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Солом’янському районі м. Києва»
(доручення КМР від 30.09.2015 №08/231-2342/ПР)
(ПР-7991 від 30.09.2015)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 07.12,2015
питання було знято для вивчення робочою групою.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом №08/289-74
від 08.04.2016 з протоколу №7 засідання постійної комісії Київської
міської ради з питань транспорту, зв ’язку та реклами від 24.03.2016
та з протоколом засідання робочої групи під головуванням
Марченка Р. В. (реєстр. М І5 від 16.02.2016), відповідно до якого
комісії рекомендовано:
- провести спільне засідання засіданні постійної комісії
Київради з питань містобудування, архітектури та
землекористування, постійної комісії Київської міської ради з
питань транспорту, зв ’я зку та реклами за участю
Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
- Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), в підпорядкуванні якого знаходиться КП
Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) в аеропорті «Київ»
(Жуляни), спільно з Департаментом комунальної власності
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та Департаментом
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), розробити
пропозиції до нормативних актів, регламентних процедур,
Положень про комунальні підприємства тощо для
унеможливлення будь-яких дій відносно земель, що знаходяться
у користуванні комунальних підприємств, без попереднього
погодження таких дій з боку департаментів, в підпорядкуванні
яких знаходяться такі комунальні підприємства.
На спільному засіданні постійної комісії Київради з питань
містобудування, архітектури та землекористування, постійної
комісії Київської міської ради з питань транспорту, з в ’язку та
реклами 29.06.2016 під час голосування рішення не було прийнято,
оскільки не набрало голосів.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту,
з в ’язку та реклами від 26.09.2016 №08/289-204 щодо неможливості
проведення спільного засідання 2 7.09.2016.

Проектом рішення передбачено: погодити технічну документацію
землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 239,5223 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

із

УХВАЛИЛИ: За пропозицією голови постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Міщенка О. Г. проект рішення «Про погодження документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунального підприємства
Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) в аеропорті «Київ» (Жуляни) у
Солом’янському районі м. Києва» знято з розгляду у зв’язку з листом
постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та
реклами від 26.09.2016 №08/289-204.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Михайленко В. О., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
15.2. Розгляд кадастрових справ (надання дозволів на проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок; продаж земельних ділянок):
15.2.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1344
Проект рішення «Про продаж земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «АРТДИЗАЙН»
для реконструкції, експлуатації та обслуговування
адміністративної будівлі на вул. Антоновича, 7а у
Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 08.09.2016 №08/231-3785/ПР)
(ПР-11339 від 08.09.2016)

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею 0,0566 га.
Експертна грошова оцінка становить 3 046 966,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про продаж земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «АРТДИЗАЙН» для реконструкції,
експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі на вул. Антоновича,
7а 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» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Негрич М. М.,
Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.

15.2.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1346
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу»
(доручення КМР від 14.09.2016 №08/231-3825/ПР)
(ПР-11397 від 13.09.2016)

Проектом рішення передбачено: надання дозволу на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0913 га для експлуатації та
обслуговування адміністративного будинку на вул. Саксаганського, 676 у
Голосіївському районі м. Києва, що підлягає продажу товариству з
обмеженою відповідальністю «ТРЕЙДОМ» та товариству з обмеженою
відповідальністю «МАКОМА».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Баленко 1. М , Негрич М. М.9
Петровець О. Ф., Шарій В. А , Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали,
15.2.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1349
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельних ділянок, що
підлягають продажу»
(доручення КМР від 14.09.2016 №08/231-3827/ПР)
(ПР-11395 від 13.09.2016)

Проектом рішення передбачено: надання дозволу на проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок площами 1,4244 га та 0,2935 га для
експлуатації
та
обслуговування
виробничих
приміщень
на
вул. Магнітогорській, 1-е, 1 літ. «2-Б» у Деснянському районі м. Києва, що
підлягають продажу громадянину Савуляку Сергію Маркіяновичу.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають
продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Негрич М. М.,
Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
15.2.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1351
Проект рішення «Про продаж земельної ділянки
громадянці Гаврилюк Ользі Валеріївні для експлуатації та
обслуговування нежитлового будинку (магазину) на
вул. Героїв Дніпра, 43-в в Оболонському районі м. Києва»
(доручення КМР від 14.09.2016 №08/231-3844/ПР)
(ПР-11398 від 14.09.2016)

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею 0,0855 га.
Експертна грошова оцінка становить 2 378 322,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Поліщук О. Г., Балицька О. С.
Під час обговорення цього питання надійшло три пропозиції, а саме:
- підтримати проект рішення;
- відхилити 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 продаж земельної ділянки
громадянці Гаврилюк Ользі Валеріївні для експлуатації та обслуговування
нежитлового будинку (магазину) на вул. Героїв Дніпра, 43-в в Оболонському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 5
(Балицька О. С., Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Картавий І. Л.,
Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Негрич М. М.,
Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю. 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 продаж земельної ділянки
громадянці Гаврилюк Ользі Валеріївні для експлуатації та обслуговування
нежитлового будинку (магазину) на вул. Героїв Дніпра, 43-в в Оболонському
районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4, «проти» - немає, «утрималось» - 11
(Міщенко О. Г., Кісільов І. П., Харченко О. В., Банас Д. М., Зубко Ю. Г.,
Кримчак С. О., Михайленко В. О., Меліхова Т. І., Римаренко С. Г.,
Росляков В. В., Шарій В. В.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Негрич М. М ,
Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для відхилення проекту рішення,
голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування
третю 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 продаж земельної
ділянки громадянці Г аврилюк Ользі Валеріївні для експлуатації та
обслуговування нежитлового будинку (магазину) на вул. Героїв Дніпра, 43-в в
Оболонському районі м. Києва» на наступне засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Зубко Ю. Г.,
Негрич М. М., Петровець О. ФРос ляков В. В., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
15.2.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1350
Проект рішення «Про продаж земельної ділянки
приватному підприємству «МЕТАЛ-СС» для експлуатації
та
обслуговування
офісно-виробничої
будівлі
у
пров. Куренівському, 2/8 в Оболонському районі м. Києва»
(доручення КМР від 14.09.2016 №08/231-3843/ПР)
(ПР-11399 від 14.09.2016)

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею 0,1231 га.
Експертна грошова оцінка становить 3 095 606,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про продаж земельної
ділянки приватному підприємству «МЕТАЛ-СС» для експлуатації та
обслуговування офісно-виробничої будівлі у пров. Куренівському, 2/8 в
Оболонському районі м. Києва» на наступне засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» (Михайленко В. О.).
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Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Зубко Ю. Г.,
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
15.2.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1345
Проект рішення «Про продаж земельної ділянки
громадянці
Суровцевій
Ользі
Миколаївні
для
обслуговування
та
експлуатації
готелю
на
просп. Перемоги, 62-а у Шевченківському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 05.09.2016 №08/231-3703/ПР)
(ПР-11253 від 02.09.2016)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею 0,1508 га.
Експертна грошова оцінка становить 6 330 726,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Меліхова Т. І.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійно комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Меліхової Т. І. відкласти розгляд проекту рішення «Про продаж земельної
ділянки громадянці Суровцевій Ользі Миколаївні для обслуговування та
експлуатації готелю на просп. Перемоги, 62-а у Шевченківському районі
м. Києва» до його розгляду постійною комісією Київської міської ради з
питань екологічної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М , Зубко Ю. Г.,
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
15.3. Повторний розгляд кадастрових справ (продаж земельних ділянок):
15.3.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1210
Повторний розгляд проекту рішення «Про продаж
земельної ділянки підприємству громадського харчування
у формі товариства з обмеженою відповідальністю
«ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ» для експлуатації та обслуговування
кафе на вул. Лаврській, 13 (колишня Січневого Повстання,
27) у Печерському районі м. Києва»
(доручення КМР від 11.05.2016 №08/231-2100/1ІР)
(ПР-9904 від 28.04.2016)
З урахуванням витягу від 30.08.2016 М908/292-232 з протоколу
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№19 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
культури, туризму та інформаційної політики від 30.08.2016,
відповідно до якого Департаменту земельних ресурсів виконавчого
орану Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) рекомендовано доопрацювати проект рішення з
урахуванням інформації Управління охорони культурної спадщини
Департаменту культури виконавчого орану Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29,06,2016 під
час розгляду правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 13.06.2016 №208/230-1138 було
прийнято рішення підтримати зауваження, викладені у ньому, та
направити проект рішення разом з матеріалами кадастрової
справи на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
культури, туризму та інформаційної політики.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
ПГХ ТОВ «Зелений гай» від 19.09.2016 вх. №.208/15681 щодо
повторного розгляду проекту рішення.

Проектом рішення передбачено: продаж земельної ділянки площею 0,0261 га.
Експертна грошова оцінка становить 1 502 517,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Поліщук О. Г. Агєєва В. В.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції, а саме:
- відхилити рішення постійної комісії Київської міської ради з питань
культури, туризму та інформаційної політики (витяг від 30.08.2016
N908/292-232 з протоколу №19 засідання від 30.08.2016) та підтримати
проект рішення;
- відхилити проект рішення та повернути справу до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) на доопрацювання, враховуючи рішення
постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та
інформаційної політики (витяг від 30.08.2016 №08/292-232 з протоколу №219
засідання від 30.08.2016).
1. Голосували: за відхилення рішення постійної комісії Київської міської ради з
питань культури, туризму та інформаційної політики, викладеного у
протоколі №19 засідання цієї комісії від 30.08.2016, та підтримку проекту
рішення «Про продаж земельної ділянки підприємству громадського
харчування у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕЛЕНИИ
ГАЙ» для експлуатації та обслуговування кафе на вул. Лаврській, 13 (колишня
Січневого Повстання, 27) у Печерському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8, «проти» - немає, «утрималось» - 5
(Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Картавий І. Л., Назаренко В. Е.,
Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Балицька О. С,
Михайленко В. 0., Негрич М. М., Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для відхилення рішення постійної
комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та
інформаційної політики, голова постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Міщенко О. Г. виніс на голосування другу пропозицію: щодо відхилення
проекту рішення та повернення до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на доопрацювання.
2. Голосували: за відхилення проекту рішення «Про продаж земельної ділянки
підприємству громадського харчування у формі товариства з обмеженою
відповідальністю «ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ» для експлуатації та обслуговування кафе
на вул. Лаврській, 13 (колишня Січневого Повстання, 27) у Печерському
районі м. Києва» та повернення справи до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) на доопрацювання враховуючи рішення постійної
комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та
інформаційної політики (витяг від 30.08,2016 №08/292-232 з протоколу
М19 засідання від 30.08.2016).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8, «проти» - немає, «утрималось» - 1 (Кісільов І. П.).

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Балицька О. С.,
Михайленко В. О., Негрич М. М., Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю.,
Банас Д. М., Міщенко О. Г., Харченко О. В., Шарій В. В. участі в
голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

15.4. Розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні особи):
15.4.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7459
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» земельної
ділянки
для
спорудження
житлових
будинків,
багатофункціонального
торговельно-розважального
виставково-готельно-офісного комплексу з паркінгом на
Кільцевій дорозі, 1 у Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 18.05.2016 №08/231-2223/ПР)
(ПР-9906 від 04.05.2016)
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської

міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
ТОВ «Мегаполісжишлобуд» від 26.09.2016 вх. №08/16266 щодо
зняття з розгляду питання на засіданні постійної комісії 27.09.2016
та розглянути на іншому засіданні в присутності заявника.

Земельна ділянка площею 0,0202 га - в оренду на 15 років у зв’язку з
переходом права власності на об’єкт нерухомого майна (договір купівліпродажу будівлі розподільчого пункту «РП-207» від 26.01.2015 №85).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією голови постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Міщенка О. Г. проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» земельної ділянки для
спорудження житлових будинків, багатофункціонального торговельнорозважального виставково-готельно-офісного комплексу з паркінгом на
Кільцевій дорозі, 1 у Голосіївському районі м. Києва» знято з розгляду у
зв9язку зі зверненням заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М.9 Меліхова Т. /.,
Михайленко В. 0.у Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
15.4.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7458
Проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» земельної ділянки для
спорудження житлових будинків, багатофункціонального
торговельно-розважального виставково-готельно-офісного
комплексу з паркінгом на Кільцевій дорозі, 1 у
Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 19.05.2016 №08/231-2256/ПР)
(ПР-9972 від 17.05.2016)
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
ТОВ «Мегаполісжишлобуд» від 26.09.2016 вх. М908/16266 щодо
зняття з розгляду питання на засіданні постійної комісії 27.09.2016
та розглянути на іншому засіданні в присутності заявника.

Земельна ділянка площею 0,0136 га - в оренду на 15 років у зв’язку з
переходом права власності на об’єкт нерухомого майна (договір купівліпродажу трансформаторної підстанції (ТП-4295) від 26.01.2015 №86).

УХВАЛИЛИ: За пропозицією голови постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Міщенка О. Г. проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД»
земельної
ділянки
для
спорудження
житлових
будинків,
багатофункціонального торговельно-розважального виставково-готельноофісного комплексу з паркінгом на Кільцевій дорозі, 1 у Голосіївському
районі м. Києва» знято з розгляду у зв’язку зі зверненням заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М , Меліхова Т. І.,
Михайленко В. О., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
15.4.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7457
Проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» земельної ділянки для
спорудження житлових будинків багатофункціонального
торговельно-розважального виставково-готельно-офісного
комплексу з паркінгом на Кільцевій дорозі, 1 у
Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 19.05.2016 №08/231-2255/ПР)
(ПР-9971 від 17.05.2016)
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
ТОВ «Мегаполісжитлобуд» від 26.09.2016 вх. №08/16266 щодо
зняття з розгляду питання на засіданні постійної комісії 27.09.2016
та розглянути на іншому засіданні в присутності заявника.

Земельна ділянка площею 0,0138 га - в оренду на 15 років у зв’язку з
переходом права власності на об’єкт нерухомого майна (договір купівліпродажу трансформаторної підстанції (ТП-4296) від 26.01.2015 №87).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією голови постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Міщенка 0 1Г. проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД»
земельної
ділянки
для
спорудження
житлових
будинків
багатофункціонального торговельно-розважального виставково-готельноофісного комплексу з паркінгом на Кільцевій дорозі, 1 у Голосіївському
районі м. Києва» знято з розгляду у зв ’язку зі зверненням заявника.

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

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. /.,
Михайленко В. О., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
15.4.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22635
Проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІАЛ ІСТЕЙТ»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
плодоовочевого магазину з сховищем для тари на
просп. Науки, 68 у Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 06.09.2016 №08/231-3735/ПР)
(ПР-11292 від 06.09.2016)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики.

Земельна ділянка площею 0,1184 га - в оренду на 10 років у зв’язку з набуттям
права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу нерухомого
майна від 30.12.2015 №511, витяг з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.12.2015 №51306700).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Цро передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІАЛ ІСТЕЙТ» земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування плодоовочевого магазину з сховищем для
тари на просп. Науки, 68 у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Михайленко В. О.,
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
15.4.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа № 4957
Проект рішення «Про передачу гаражно-будівельному
кооперативу «Позняки-3» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування гаражів на вул. Канальній,
З у Дарницькому районі м. Києва»
(доручення КМР від 06.09.2016 №08/231-3725/ПР)
(ПР-11257 від 02.09.2016)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв ’язку та
реклами.

Земельна ділянка площею 2,6097 га - в оренду на 3 роки.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Судаков І. П.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу гаражнобудівельному кооперативу «Позняки-3» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування гаражів на вул. Канальній, 3 у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Михайленко В. О.,
Негрич М.М., Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
15.4.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7196
Проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІРОС»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
будівлі кафе на вул. Березняківській, 16 у Дніпровському
районі м. Києва»
(доручення КМР від 17.05.2016 №08/231-2178/ПР)
(ПР-9880 від 26.04.2016)
Проект рішення відхилений постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики (витяг від 28.07.2016 М908/286-380 з протоколу М І9
засідання цієї комісії від 13.07.2016).

Земельна ділянка площею 0,0762га - в оренду на 15 років у зв’язку з набуттям
права власності на нерухоме майно (свідоцтво про право власності від
04.12.2014).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Росляков В. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРОС» земельної
ділянки
для експлуатації таобслуговування будівлі кафе
на
вул. Березняківській, 16 у Дніпровському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Харченка О. В., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Рослякова В. В.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Михайленко В. О.,
Негрич М.М., Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
15.4.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-3371
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою

відповідальністю
«БУДІНВЕСТ-МЕНЕДЖМЕНТ»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
спортивно-оздоровчого комплексу на Парковій дорозі, З
(літера «М») у Дніпровському районі м. Києва»
(доручення КМР від 15.12.2015 №08/231-180/ПР)
(ПР-8212 від 15.12.2015)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,5030 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Картавий І. Л., Меліхова Т. І.,
Балицька О. С., Поліщук О. Г., Дюжев С. А.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу товариству
з обмеженою відповідальністю «БУДШВЕСТ-МЕНЕДЖМЕНТ» земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу
на Парковій дорозі, 3 (літера «М») у Дніпровському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Міщенка О. Г., Кісільова І. П., Рослякова В. В.,
Назаренка В. Е., Римаренка С. Г. для додаткового вивчення цього питання.
Головою робочої групи визначити депутата Міщенка О. Г.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Негрич М. М.,
Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
15.4.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-3353
Проект рішення «Про передачу приватному підприємству
«Українське науково-виробниче комерційне підприємство
«Атіка» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу на
Парковій дорозі, 3 (о. Труханів) у Дніпровському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 15.12.2015 №08/231-181/ПР)
(ПР-8213 від 15.12.2015)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.
Відповідно до витягу №29/288/03-09 з протоколу №9 засіданні цієї
комісії від 27.04.2016 розгляд проекту рішення відкладено та
прийнято рішення підготувати та винести на розгляд сесії
Київської міської ради проект рішення про створення тимчасової
контрольної комісії з питань перевірки законності споруд,
розташованих на Трухановому острові.

Земельна ділянка площею 1,5947 га - в оренду на 25 років.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу приватному
підприємству «Українське науково-виробниче комерційне підприємство
«Атіка» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування спортивнооздоровчого комплексу на Парковій дорозі, 3 (о. Труханів) у Дніпровському
районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Міщенка О. Г., Кісільова І. П., Рослякова В. В.,
Назаренка В. Е., Римаренка С. Г. для додаткового вивчення цього питання.
Головою робочої групи визначити депутата Міщенка О. Г.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Негрич М. М.,
Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
15.4.9. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-3354
Проект рішення «Про передачу приватному підприємству
«Українське науково-виробниче комерційне підприємство
«Атіка» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу на
Парковій дорозі, 6 (літера «Б», о. Труханів) у
Дніпровському районі м. Києва»
(доручення КМР від 15.12.2015 №08/231-179/ПР)
(ПР-8214 від 15.12.2015)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,2607 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу приватному
підприємству «Українське науково-виробниче комерційне підприємство
«Атіка» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування спортивнооздоровчого комплексу на Парковій дорозі, 6 (літера «Б», о. Труханів) у
Дніпровському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Міщенка О. Г., Кісільова І. П., Рослякова В. В.,
Назаренка В. Е., Римаренка С. Г. для додаткового вивчення цього питання.
Головою робочої групи визначити депутата Міщенка О. Г.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Негрич М. М ,
Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали,
15.4.10. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7375
Проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СВІТ
ПРИРОДИ» земельної ділянки для рекреаційних цілей на
вул. Труханівській, 1 у Дніпровському районі м. Києва»
(доручення КМР від 31.05.2016 №08/231-2423/ПР)
(ПР-10168 від 31.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,5849 га - в оренду на 15 років у зв’язку з набуттям
права власності на нерухоме майно (рішення Господарського суду міста Києва
від 04.02.2004 №21/31 та від 21.03.2005 №24/109).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: /. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТ ПРИРОДИ»
земельної ділянки для рекреаційних цілей на вул. Труханівській, 1 у
Дніпровському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Міщенка О. Г., Кісільова /. П., Рослякова В. В,,
Назаренка В. Е., Римаренка С. Г. для додаткового вивчення цього питання.
Головою робочої групи визначити депутата Міщенка О. Г.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Негрич М. М.,
Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали,
15.4.11. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7513
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «ЕЛЕКТРО-ПРО» земельної ділянки
для розміщення та обслуговування об’єкту енергетичної
інфраструктури
(трансформаторної підстанції)
на
Набережно-Рибальській дорозі в Оболонському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 19.09.2016 №08/231-3867/ПР)
(ПР-11430 від 16.09.2016)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу.

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

УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРО-ПРО» земельної ділянки для
розміщення та обслуговування об’єкту енергетичної інфраструктури
(трансформаторної підстанції) на Набережно-Рибальській дорозі в
Оболонському районі м. Києва» до його розгляду постійною комісією
Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та
паливно-енергетичного комплексу.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Негрич М. М.,
Петровець О. Ф.уШкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
15.4.12. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7586
Проект рішення «Про передачу громадянці Балясній
Тетяні Михайлівні земельної ділянки для експлуатації і
обслуговування нежитлового (адміністративного) будинку
у Військовому проїзді, 1 (літера «З») у Печерському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 14.09.2016 №08/231-3846/ПР)
(ПР-11413 від 14.09.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
23.09.2016 вх. М908/16114 щодо повернення проекту рішення з
матеріалами кадастрової справи Д -7586 на доопрацювання.

Земельна ділянка площею 0,3444 га - в оренду на 10 років у зв’язку з набуттям
права власності на майно (свідоцтво про право власності на нерухоме майно
від 22.04.2014 №№20805701, 20804942).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією голови постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування, архітектури
та
землекористування
Міщенка О. Г. проект рішення «Про передачу громадянці Балясній Тетяні
Михайлівні земельної ділянки для експлуатації і обслуговування нежитлового
(адміністративного) будинку у Військовому проїзді, 1 (літера «З») у
Печерському районі м. Києва» знято з розгляду у зв’язку зі зверненням
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) щодо повернення проекту
рішення з матеріалами кадастрової справи Д-7586 на доопрацювання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т.
Михайленко В. О., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.

15.4.13. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22650
Проект рішення «Про передачу приватному підприємству
«КЖ ПВП-2» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування адміністративних та виробничих будівель
і споруд на вул. Оболонській, 29 у Подільському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 06.09.2016 №08/231-3720/ПР)
(ПР-11291 від 05.09.2016)

Земельна ділянка площею 0,1668 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Балицька О. С., Меліхова Т. І., Харченко О. В.,
Назаренко В. Е., Башлаков С. В., Поліщук О. Г., Єскіна О. О.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції, а саме:
- відхилити проект рішення;
- створити робочу групу для додаткового вивчення цього питання.
1. Голосували: за відхилення проекту рішення «Про передачу приватному
підприємству «ЮК ПВП-2» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування адміністративних та виробничих будівель і споруд на
вул. Оболонській, 29 у Подільському районі м. Києва» за пропозицією
заступника голови постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Харченка О. В.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8, «проти» - немає, «утрималось» - 6 (Шарій В. В.,
Кісільов І. П., Міщенко О. Г., Баленко І. М., Банас Д. М., Негрич М. М.).

Депутати Київської міської ради Зубко Ю.Г., Михайленко В. О.,
Петровець О. Ф., Росляков В. В., Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для відхилення 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 передачу приватному
підприємству «ЮК ПВП-2» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування адміністративних та виробничих будівель і споруд на
вул. Оболонській, 29 у Подільському районі м. Києва».
2.
Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Харченка О. В., Назаренка В. Е., Михайленка В. О. для
додаткового вивчення цього питання із залученням депутата Київської

міської ради Башлакова С. В. Головою робочої групи визначити депутата
Михайленка В. О.
3.
Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Петровець О. Ф.,
Росляков В. В.у Шкуро М. Ю, участі в голосуванні не брали.
15.4.14. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21107
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «СОПРОМАТ» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування виробничо-технологічної
бази на вул. Медовій, 3 у Солом’янському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 13.01.2016 №08/231-393/ПР)
(ПР-8359 від 11.01.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшло
депутатське звернення М. Негрича від 09.09.2016 вх. М908/15218
щодо розгляду на найближчому засіданні проекту рішення до
кадастрової справи А-21107.

Земельна ділянка площею 0,6963 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Негрич М. М.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Негрича М.М. проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «СОПРОМАТ» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування виробничо-технологічної бази на вул. Медовій, 3 у
Солом’янському районі м. Києва» знято з розгляду.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Михайленко В. О., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
15.4.15. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6138
Проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
^
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«д іа г н о с т и ч н и й ц е н т р «м е д е к с » земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування медичнодіагностичного центру на вул. Авіаконструктора
Антонова, 13 (літ.А) у Солом’янському районі м. Києва»
(доручення КМР від 18.04.2016 №08/231-1872/ПР)
(ПР-9656 від 12.04.2016)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист ТОВ «Діагностичний центр «Медекс» від 12.09.2016
вх. М908/15315 щодо винесення проекту рішення на розгляд
найближчого засідання постійної комісії.

Земельна ділянка площею 0,0718 га - в оренду на 1 рік.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Меліхова Т. І., Картавий І. Л., Поліщук О. Г.,
Хмарук Т. І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДІАГНОСТИЧНИЙ
ЦЕНТР
«МЕДЕКС» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування медичнодіагностичного центру на вул. Авіаконструктора Антонова, 13 (літ.А) у
Солом’янському районі м. Києва» з рекомендаціями секретаря постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Картавого І. Л., а саме: передати земельну ділянку
товариству з обмеженою відповідальністю «ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР
«МЕДЕКС» в оренду терміном на 5 років, враховуючи згоду присутнього на
засіданні представника заявника Хмарук Т. І.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Петровець О. Ф.,
Харченко О. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
15.4.16. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7558
Проект рішення «Про передачу земельних ділянок
ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ГАРАЖНИЙ
КООПЕРАТИВ «КРОНШТАДТ» для експлуатації та
обслуговування гаражів на вул. Василя Степанченка, 4 у
Святошинському районі м. Києва»
(доручення КМР від 27.07.2016 №08/231-3228/ПР)
(ПР-10859 від 25.07.2016)

Земельні ділянки площами 1,0927 га та 2,2202 га - в оренду на 3 роки.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельних ділянок
ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ
«КРОНШТАДТ» для експлуатації та обслуговування гаражів на вул. Василя
Степанченка, 4 у Святошинському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Петровець О. Ф.,
Харченко О. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
15.4.17. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7273

Проект рішення «Про надання земельної ділянки
релігійній громаді Української Православної Церкви
Київського Патріархату Свято-Михайлівської парафії у
Святошинському районі м. Києва для будівництва храму,
дзвіниці з парафіяльним будинком на перехресті
вул. Миру та вул. Трублаїні у Святошинському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 07.09.2016 №08/231-3738/ПР)
(ПР-11290 від 05.09.2016)
Проект рішення паралельно підтриманий постійною комісією
Київської міської ради з питань культури, туризму та
інформаційної політики.

Земельна ділянка площею 0,1555 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про надання земельної ділянки
релігійній громаді Української Православної Церкви Київського Патріархату
Свято-Михайлівської парафії у Святошинському районі м. Києва для
будівництва храму, дзвіниці з парафіяльним будинком на перехресті
вул. Миру та вул. Трублаїні у Святошинському районі м. Києва».
2.
Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г.у Петровець О. Ф.,
Харченко О. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
15.4.18. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22779
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МАКС ЛЄД» для обслуговування та експлуатації
нежитлової будівлі торговельного призначення та
торгових приміщень на перетині вул. Чорнобильської та
вул. Ірпінської у Святошинському районі м. Києва»
(доручення КМР від 22.09.2016 №08/231-3936/ПР)
(ПР-11474 від 22.09.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист ТОВ «МАКС ЛЄД» від 27.09.2016 щодо збільшення терміну
оренди до 8 років.

Земельна ділянка площею 0,2982 га - в оренду на 5 років у зв’язку з набуттям
права власності на нерухоме майно (договори купівлі продажу нежитлових
будівель від 03.02.2016 №№62, 69).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Меліхова Т. І., Картавий І. Л., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАКС ЛЄД» для
обслуговування та експлуатації нежитлової будівлі торговельного
призначення та торгових приміщень на перетині вул. Чорнобильської та
вул. Ірпінської у Святошинському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Бродський В. Я.).

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Петровець О. Ф.,
Харченко О. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
15.4.19. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22429
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
громадянці Шевчук Тамарі Петрівні для експлуатації та
обслуговування нежитлової будівлі (магазину) на
просп. Перемоги, 86-а у Шевченківському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 17.08.2016 №08/231-3480/111*)
(ПР-11045 від 15.08.2016)
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.

Земельна ділянка площею 0,0563 га - в оренду на 15 років у зв’язку з набуттям
права власності на нерухоме майно від 22.07.2011 №30691379.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
громадянці Шевчук Тамарі Петрівні для експлуатації та обслуговування
нежитлової будівлі (магазину) на просп. Перемоги, 86-а у Шевченківському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Петровець О. Ф.9
Харченко О. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
15.5. Повторний розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні
особи):
15.5.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-19968
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
приватному акціонерному товариству «СІЛЬПО РІТЕИЛ»
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земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
магазину на Харківському шосе, 168 у Дарницькому районі
м. Києва»
(доручення КМР від 22.02.2016 №08/231-1053/ПР)
(ПР-8972 від 18.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.07.2016
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 від 08.09.2016 №08/286-425
з протоколу №21 засідання цієї комісії від 31.08.2016).

Земельна ділянка площею 0,7436 га - в оренду на 25 років у зв’язку з
переходом права власності на майно (договори купівлі-продажу нежитлових
будівель від 08.12.2011 №№11700,11706).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу приватному
акціонерному товариству «СІЛЬПО РІТЕЙЛ» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування магазину на Харківському шосе, 168 у
Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Петровець О. Ф.,
Харченко О. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
15.5.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-4377
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
земельної
ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю «Торговий Дім «ДНІПРО» для
експлуатації та обслуговування торговельного майданчику
на бульв. Кольцова, 12 у Святошинському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 12.02.2016 №08/231-856/ПР)
(ПР-8791 від 10.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.07.2016
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 від 20.09.2016 № 08/286449 з протоколу №22 засідання цієї комісії від 14.09.2016).

Земельна ділянка площею 0,5027 га (в межах червоних ліній) - в оренду на 5
років у зв’язку з набуттям права власності на майно (рішення Святошинського
районного суду міста Києва від 04.06.2010 та від 18.08.2011).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «ДНІПРО» для
експлуатації
та
обслуговування
торговельного
майданчику
на
бульв. Кольцова, 12 у Святошинському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Зубко Ю. Г., Петровець О. Ф.,
Харченко О. В Ш к у р о М. Ю. участі в голосуванні не брали,
15.5.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21826
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАТИНКА» для експлуатації та
обслуговування будівлі кафе з літнім майданчиком на
просп. Перемоги, 114/2 у Святошинському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 29.12.2015 №08/231-358/ПР)
(ПР-8329 від 28.12.2015)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 01,03,2016
прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення та направити
його на розгляд постійною комісією з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики. Відповідно до витягу з
протоколу №9 засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики від
17.03.2016 (№08/286-107 від 18.03.2016) проект рішення
підтримано.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.04,2016
прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення та
звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для проведення
перевірки стану благоустрою.
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 02.06.2016 М 064-5062 щодо
стану благоустрою земельної ділянки.
Під час повторного розгляду проекту рішення на засіданні
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування 05.07.2016 рішення не було
прийнято.

Земельна ділянка площею 0,0277 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції, а саме:

- підтримати проект рішення;
- відхилити проект рішення.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАТИНКА» для
експлуатації та обслуговування будівлі кафе з літнім майданчиком на
просп. Перемоги, 114/2 у Святошинському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти» - немає, «утрималось» - 5 (Меліхова Т. І.,
Римаренко С. Г., Балицька О. С., Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Бродський В. Я., Зубко Ю. Г.,
Петровець О. Ф., Харченко О. В., Шкуро М. Ю. 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 передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАТИНКА» для
експлуатації та обслуговування будівлі кафе з літнім майданчиком на
просп. Перемоги, 114/2 у Святошинському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - немає, «утрималось» - 9 (Міщенко О. Г.,
Кісільов І. П., Баленко І. М., Банас Д. М., Кримчак С. О., Михайленко В. О.,
Негрич М. М., Росляков В. В., Шарій В. В.).

Депутати Київської міської ради Бродський В. Я., Зубко Ю. Г.,
Петровець О. Ф., Харченко О. В., Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

15.5.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21792
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
земельної
ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю «АКВАПЛАЗ» для експлуатації та
обслуговування адміністративної будівлі на вул. Великій
Житомирській, 32 у Шевченківському районі м. Києва»
(доручення КМР від 01.02.2016 №08/231-637/ПР)
(ПР-8547 від 27.01.2016)
На пленарному засіданні сесії Київської міської ради 17.03.2016
питання було знято на додаткове вивчення.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.04.2016
розгляд питання було відкладено та направлено на розгляд постійної
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комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та
інформаційної політики. Згідно з витягом №08/292-112 від
25.05.2016 з протоколу М11 засідання цієї комісії від 25.05.2016
проект рішення відхилено.

Земельна ділянка площею 0,1006 га - в оренду на 15 років у зв’язку з набуттям
права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу нежилого
будинку від 18.01.2010 №79).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Балицька О. С., Єскіна О. О.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи рішення постійної комісії Київської міської ради з
питань культури, туризму та інформаційної політики, викладене у
протоколі №11 засідання цієї комісії від 25.05.2016, відхилити проект
рішення «Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «АКВАПЛАЗ» для експлуатації та обслуговування
адміністративної будівлі на вул. Великій Житомирській, 32 у
Шевченківському районі м. Києва» оскільки заявник не виконує умови
охоронного договору.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Бродський В. Я., Зубко Ю. Г.,
Петровець О. Ф Х а р ч е н к о О. В., Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
15.5.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22625
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ХОТЕЛ
ПРОПЕРТІ»
для
експлуатації та обслуговування будівлі готелю на площі
Перемоги, 1 у Шевченківському районі м. Києва»
(доручення КМР від 04.08.2016 №08/231-3350/ПР)
(ПР-10962 від 03.08.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.09.2016
розгляд проекту рішення було відкладено та направлено на розгляд
постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом №08/286451 від 20.09.2016 з протоколу №22 засідання цієї комісії від
14.09.2016, відповідно до якого проект рішення підтримано.

Земельна ділянка площею 0,4126 га - в оренду на 10 років у зв’язку з набуттям
права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу від 19.03.2016
№305).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОТЕЛ

ПРОПЕРТІ» для експлуатації та обслуговування будівлі готелю на площі
Перемоги, 1 у Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Бродський В. Я., Зубко Ю. Г.,
Петровець О. Ф., Харченко О. В., Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
15.6. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди земельних
ділянок та внесення змін до них; погодження технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки):
15.6.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22063
Проект рішення «Про поновлення ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МАГАЗИН
№ 427» договору оренди земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування магазину продовольчих
товарів на вул. Армійській, 15 у Голосіївському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 14.07.2016 №08/231-3018/ПР)
(ПР-10690 від 11.07.2016)
Проект рішення паралельно підтриманий постійною комісією
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди земельної
ділянки від 13.12.2005 №79-6-00379 плоіцею 0,1551 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАГАЗИН № 427»
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
магазину продовольчих товарів на вул. Армійській, 15 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 Балицька О. С., Зубко Ю. Г.,
Петровець О. Ф., Харченко О. В., Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.

15.6.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22678
Проект рішення «Про внесення змін до договору оренди
земельної ділянки від 14.12.2007 №66-6-00442»
(доручення КМР від 22.08.2016 №08/231-3513/ПР)
(ПР-11066 від 18.08.2016)
Проект рішення підтриманий із зауваженнями постійною
комісією Київської міської ради з питань освіти, науки, молоді та
спорту. Відповідно до витягу М908/285-216 від 16.09.2016 з
протоколу М І 8 засідання цієї комісії від 08.09.2016, а саме:
доповнити проект рішення пунктом «3. Покласти на Центр
захисту дітей «Наш дім» обов’язок по сплаті орендної плати за
вказану у п.1 рішення земельну ділянку за період, починаючи з 01
січня 2016року»;
пункт 3, 4, 5, вважати пунктом 4, 5, 6.

Земельна ділянка площею 1,2503 га на просп. Павла Тичини, 28-6, у
Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування Центру
безпритульних дітей у м. Києві «Наші діти».
Проектом рішення передбачено: внести зміни до договору оренди земельної
ділянки від 14.12.2007 №66-6-00442, а саме:
- змінити сторону по договору «структурний осередок «Німецько-ПольськоУкраїнського Товариства» в Україні» на сторону «Центр захисту дітей
«Наші діти».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Росляков В. В., Меліхова Т. І.,
Кісільов І. П., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до договору
оренди земельної ділянки від 14.12.2007 №66-6-00442» із зауваженнями
постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, молоді та
спорту, викладеними у протоколі М І8 засідання цієї комісії від 08.09.2016,
а саме: доповнити проект рішення підпунктом «2.6. Сплатити
заборгованість по орендній платі за період з 01 січня 2016 року».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Міщенко О. Г.,
Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
15.6.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21486
Проект рішення «Про поновлення договору оренди та
погодження технічної документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки на просп. Московському, 34-а
(навпроти озера Вербне) в Оболонському районі м. Києва
закритому акціонерному товариству «Укрзернопром» для
влаштування відкритої австостоянки для обслуговування
торгівельно-розважального комплексу»
(доручення КМР від 07.09.2016 №08/231-3743/1ІР)

Проектом рішення передбачено: поновити на 15 років договір оренди земельної
ділянки від 18.10.2006 №78-6-00391 площею 1,9545 га, в межах червоних ліній, та
погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки.
ВИСТУПИЛИ: Кісільов І. П.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення договору оренди
та погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки на просп. Московському, 34-а (навпроти озера Вербне) в
Оболонському районі м. Києва закритому акціонерному товариству
«Укрзернопром» для влаштування відкритої австостоянки для обслуговування
торгівельно-розважального комплексу» з рекомендаціями, а саме: в назві та
по тексту проекту рішення слова «просп. Московський» замінити словами
«просп. Степана Бандери» (відповідно до рішення Київської міськоїради від
07.07.2016 М559/559 «Про перейменування вулиць, проспекту та провулку у
місті Києві»).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Міщенко О. Г.,
Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
15.6.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22457
Проект рішення «Про поновлення Національному
університету імені О. О. Богомольця договору оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
учбового корпусу на вул. Мечникова, 5 у Печерському
районі м. Києва»
(доручення КМР від 10.08.2016 №08/231-3392/ПР)
(ПР-10970 від 04.08.2016)
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань освіти, науки, сім %молоді та спорту.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди земельної
ділянки від 26.12.2011 №82-6-00633 площею 0,0311 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення Національному
університету імені О. О. Богомольця договору оренди земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування учбового корпусу на вул. Мечникова, 5 у
Печерському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Міщенко О. Г.,
Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
15.6.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22458

Проект рішення «Про поновлення Національному
медичному університету імені О. О. Богомольця договору
оренди земельної ділянки для обслуговування гуртожитків
на бульв. Чоколівському, 39 у Солом’янському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 10.08.2016 №08/231-3396/ПР)
(ПР-10967 від 04.08.2016)
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань освіти, науки, сім %молоді та спорту.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди земельної
ділянки від 30.09.2011 №82-6-00643 площею 0,0822 га.
ВИСТУПИЛИ: Кісільов І. П.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення Національному
медичному університету імені О. О. Богомольця договору оренди земельної
ділянки для обслуговування гуртожитків на бульв. Чоколівському, 39 у
Солом’янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Міщенко О. Г.9
Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
15.6.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22357
Проект рішення «Про внесення змін до договору оренди
земельної ділянки від 19.12.2012 № 72-6-00668 укладеного
між Київською міською радою та громадянином
Денищуком Павлом Андрійовичем для будівництва,
експлуатації та обслуговування медичного центру зі
знесенням
існуючого
нежитлового
будинку
на
вул. Миколи Островського, 46-в у Солом’янському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 06.07.2016 №08/231-2890/ПР)
(ПР-10528 від 05.07.2016)

Земельна ділянка площею 0,0601 га.
Проектом рішення передбачено: внести зміни до договору оренди земельної
ділянки від 19.12.2012 № 72-6-00668 а саме:
- замінити сторону по договору «громадянин Денищук Павло Андрійович» на
сторону «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Н.В.ІНВЕСТ»;
- слова та цифри «на вул. Миколи Островського, 46-в у Солом’янському
районі м. Києва» замінити словами «на вул. Патріарха Мстислава
Скрипника, 46 (літ. В) у Солом’янському районі м. Києва».
ВИСТУПИЛИ: Кісільов І. П., Картавий І. Л., Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.,
Меліхова Т. І., Негрич М. М., Поліщук О. Г., Титаренко В. В., Шкуро М. Ю.

Голосували: за підтримку проекту рішення «Про внесення змін до договору
оренди земельної ділянки від 19.12.2012 № 72-6-00668 укладеного між
Київською міською радою та громадянином Денищуком Павлом
Андрійовичем для будівництва, експлуатації та обслуговування медичного
центру зі знесенням існуючого нежитлового будинку на вул. Миколи
Островського, 46-в у Солом’янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 4 (Негрич М. М.,
Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Зубко Ю. Г.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С, Бродський В. Я.,
Петровець О. Ф., Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

15.6.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22299
Проект рішення «Про поновлення садівничому товариству
«НЕКТАР-2016» договору оренди земельної ділянки для
ведення садівництва і бджільництва (з влаштуванням та
обслуговуванням пасіки) на вул. Макарівській у
Шевченківському районі м. Києва та внесення змін до
нього»
(доручення КМР від 08.09.2016 №08/231-3787/ПР)
(ПР-11308 від 07.09.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 15 років договір оренди земельної
ділянки від 13.04.2006 №91-6-00550 площею 0,5059 га та внести зміни до нього, а
саме:
- слова «для влаштування, експлуатації та обслуговування пасіки» замінити
словами «для ведення садівництва і бджільництва (з влаштуванням та
обслуговуванням пасіки)»;
- замінити сторону по договору «громадська організація товариство
бджолярів Шевченківського району м. Києва «НЕКТАР» на сторону
«садівниче товариство «НЕКТАР-2016».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення садівничому
товариству «НЕКТАР-2016» договору оренди земельної ділянки для ведення
садівництва і бджільництва (з влаштуванням та обслуговуванням пасіки) на
вул. Макарівській у Шевченківському районі м. Києва та внесення змін до
нього».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Бродський В. Я.,
Михайленко В. О., Петровець О. Ф., Шарій В. В. участі в
голосуванні не брали.

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

15.7.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18469
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
приватному підприємству «ЕВАР» договору оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
кафе-павільйону на просп. 40-річчя Жовтня, 87 у
Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 31.03.2016 №08/231-1576/ПР)
(ПР-9421 від 30.03.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
05.07,2016 було прийнято рішення відкласти розгляд питання та
направити проект рішення на розгляд постійної комісії Київської
міської ради з питань екологічної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом від
М908/288/03-15 з протоколу №15 засідання цієї комісії від
20.07.2016, відповідно до якого проект рішення підтримано.
Проект рішення паралельно підтримано постійною комісією
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди земельної
ділянки від 26.02.2002 №79-6-00048 (із змінами, внесеними договором від
17.10.2005 №79-6-00363) площею 0,0949 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції, а саме:
- підтримати проект рішення;
- відхилити проект рішення.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про поновлення приватному
підприємству «ЕВАР» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування кафе-павільйону на просп. 40-річчя Жовтня, 87 у
Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Меліхова Т. І., Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Михайленко В. О.,
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Римаренко С. Г., Шарій 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.
2. Голосували: за відхилення проекту рішення «Про поновлення приватному
підприємству «ЕВАР» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування кафе-павільйону на просп. 40-річчя Жовтня, 87 у
Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3, «проти» - немає, «утрималось» - 10
(Міщенко О. Г., Кісільов І. П., Харченко О. В., Баленко І. М., Банас Д. М.,
Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Росляков В. В., Шкуро М. Ю.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Михайленко В. О.,
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Римаренко С. Г., Шарій В. В.
участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
15.7.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22524
Повторний 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»
(доручення КМР від 21.06.2016 №08/231-2675/11Р)
(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. N908/15253 щодо
належного виконання обов’язків по договору оренди земельної
ділянки.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
13.09.2016 прийнято рішення перенести розгляд цього питання на
наступне засідання постійної комісії.

Проектом рішення передбачено: поновити на 1 рік договір оренди земельної
ділянки від 18.12.2007 №62-6-00449 площею 0,4953 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Кісільов І. П., Юшковський Д. Е.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції, а саме:
- підтримати проект рішення;
- пропозицію секретаря постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Картавого І. Л.
відхилити проект рішення та запропонувати земельну ділянку для
продажу на земельних торгах (аукціонах).
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» - 10, «проти» - немає,
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І.).

«утрималось» -

З

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Михайленко В. О
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Римаренко С. Г., Шарій 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 Картавого І. Л. щодо відхилення проекту рішення та
запропонувати зазначену земельну ділянку для продажу на земельних
торгах (аукціонах).
2. Голосували: пропозицію секретаря постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Картавого І. Л. щодо відхилення 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» та
запропонувати зазначену земельну ділянку для продажу на земельних
торгах (аукціонах) субуєктам підприємницької діяльності
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3, «проти» - немає, «утрималось» - 10
(Міщенко О. Г., Кісільов І. П., Харченко О. В., Баленко І. М., Банас Д. М.,
Бродський В. Я., Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Росляков В. В., Шкуро М. Ю.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Михайленко В. О.,
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Римаренко С. Г., Шарій В. В.
участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
15.7.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21563
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
приватному підприємству «Філда» договору оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
торговельного павільйону-магазину на вул. Амвросія
Бучми, 2 а 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.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
13.09.2016 прийнято рішення перенести розгляд цього питання на
наступне засідання постійної комісії.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди земельної
ділянки від 29.04.2010 №66-6-00567 площею 0,0127 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Кісільов І. П.,
Кримчак С. О., Ісмалеєв Л.П.
Голосували: за поновлення приватному підприємству «Філда» договору оренди
земельної ділянки від 29.04.2010 №66-6-00567 площею 0,0127 га для
експлуатації та обслуговування торговельного павільйону-магазину на
вул. Амвросія Бучми, 2 а у Дніпровському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Міщенко О. Г.,
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Шарій В. В. участі в голосуванні
не брали.
Рішення не прийнято.
За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Кримчака С. О.
голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс проект рішення
на повторне голосування.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити приватному підприємству «Філда» договір оренди
земельної ділянки від 29.04.2010 №66-6-00567 площею 0,0127 га для
експлуатації та обслуговування торговельного павільйону-магазину на
вул. Амвросія Бучми, 2 а у Дніпровському районі м. Києва.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
29.04.2010 №66-6-00567 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 міськоїради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Петровець О. Ф.,
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали,
15.7.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21534
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
фізичній
особі-підприємцю
Данчуку
Віктору
Омеляновичу договору оренди земельної ділянки для

будівництва, експлуатації та обслуговування салонумагазину по прирізці скла на просп. Оболонському, 52-а в
Оболонському районі м. Києва»
(доручення КМР від 18.02.2016 №08/231-974/ПР)
(ПР-8937 від 16.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
29.06.2016 було прийнято рішення відкласти розгляд питання та
направити проект рішення на розгляд постійної комісії Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом від
09.09.2016 М908/286-430 з протоколу М?21 засідання цієї комісії від
31.08.2016, відповідно до якого проект рішення підтримано.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди земельної
ділянки від 14.04.2010 №78-6-00633 площею 0,0175 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити фізичній особі-підприємцю Данчуку Віктору
Омеляновичу договір оренди земельної ділянки від 14.04.2010 №78-6-00633
площею 0,0175 га для будівництва, експлуатації та обслуговування салонумагазину по прирізці скла на просп. Оболонському, 52-а в Оболонському
районі м. Києва.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
14.04.2010 №78-6-00633 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 міськоїради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Петровець О. Ф
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
15.7.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19933
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю з іноземною
інвестицією «Атлантіс» договору оренди земельної
ділянки
для
реконструкції,
експлуатації
та
обслуговування
торговельно-офісних будівель
на
вул. Багговутівській, 17-21 у Шевченківському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 17.05.2016 №08/231-2183/ПР)
(ПР-9951 від 16.05.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
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29.06.2016 було прийнято рішення відкласти розгляд цього
питання до прийняття рішення постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.
Виносився на повторний розгляд 06.09.2016 згідно з
витягом М908/286-378 від 28.07.2016 з протоколу М І9 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. На засіданні
комісії 06.09.2016 прийнято рішення перенести розгляд проекту
рішення на наступне засідання.
До Київської міської ради надійшов лист ТОВ «Атлантіс» від
14.09.2016 вх. №08/15456 щодо зміни строку оренди земельної
ділянки, а саме: на той самий строк, що передбачений договором
оренди земельної ділянки на 5 років.

Проектом рішення передбачено: поновити на 15 років договір оренди земельної
ділянки від 28.09.2007 №91-6-00709 площею 0,1846 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Банас Д. М., Єскіна О. О.
УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи звернення заявника, поновити товариству з
обмеженою відповідальністю з іноземною інвестицією «Атлантіс» договір
оренди земельної ділянки від 28.09.2007 №91-6-00709 площею 0,1846 га для
реконструкції, експлуатації та обслуговування торговельно-офісних будівель
на вул. Багговутівській, 17-21 у Шевченківському районі м. Києва на той
самий строк, що передбачений договором оренди земельної ділянки, а саме:
на 5 років.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
висновок щодо поновлення договору оренди земельної ділянки на 5 років з
урахуванням витягу з протоколу засідання постійної комісії від 27.09.2016.
3. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
28.09.2007 №91-6-00709 на той самий строк, що передбачений договором
оренди земельної ділянки, а саме: 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 міськоїради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Петровець О. Ф.,
Шарій В. В., Шкуро М . Ю. участі в голосуванні не брали.
15.8. Розгляд кадастрових справ (приватизація):

15.8.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9102
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Якушко Поліні Тимофіївні та Кізюн Катерині
Тимофіївні для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на
вул. Солов’їній, 53 у Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 10.05.2016 №08/231-2077/ПР)
(ПР-9829 від 21.04.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявників від 15.02.2016 вх. ШЯ-4068 щодо виключення з цільового
призначення земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка Якушко П. Т. -1/2 від 0,1000 га;
- частка Кізюн К. Т. -1/2 від 0,1000 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Якушко Поліні Тимофіївні та Кізюн Катерині Тимофіївні
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Солов’їній, 53 у Голосіївському районі м. Києва» з
рекомендаціями, а саме: виключити з цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництва і», враховуючи звернення заявниць.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Петровець О. Ф.,
Шарій В. В Ш к у р о М. Ю. участі в голосуванні не брали.
15.8.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9217
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Жерносекову Миколі Г авриловичу для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Лисогірській, 21 у
Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 31.05.2016 №08/231-2422/ПР)
(ПР-10132 від 26.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,0518 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Жерносекову Миколі Гавриловичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Лисогірській, 21 у Голосіївському районі м. Києва».
2.
Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міськоїради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
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України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Петровець О. Ф.,
Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
15.8.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9537
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Старостенко Віктору Олександровичу для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Старообухівській,
2-і у Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 09.09.2016 №08/231-3792/ПР)
(ПР-11365 від 09.09.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли
листи заявника від 14.07.2016 вх. №08/С-8449 щодо виключення з
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0918 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції, а саме:
- підтримати проект рішення з урахуванням звернення заявника;
- створити робочу групу для додаткового вивчення цього питання.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Старостенко Віктору Олександровичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Старообухівській, 2-і у Голосіївському районі м. Києва» з
рекомендаціями, а саме: виключити з цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництва і», враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Кісільов І. П.,
Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. 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.

2. Голосували: за створення робочої групи у складі членів постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Міщенка О. Г., Рослякова В. В., Негрича М. М. для
додаткового вивчення цього питання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Росляков В. В., Міщенко О. Г., Негрич М. М.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С, Кісільов І. И ,
Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
Рішення не прийнято.
Головуючим постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Міщенком О. Г.
запропоновано винести проект рішення на повторне голосування.
3. Голосували: за повернення до розгляду проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянину Старостенко Віктору Олександровичу
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Старообухівській, 2-і у Голосіївському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І., Римаренко С. Г.).

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

15.8.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9407
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Плизі Віктору Захаровичу та Іллічовій Ользі
Захарівні для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських будівель
і споруд на
вул. Парниковій, 10 у Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 17.08.2016 №08/231-3481/ПР)
(ПР-11044 від 15.08.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявників від 16.09.2016 (вх. N908/11-11066 від 20.09.2016) щодо
виключення з цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0709 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка Плиги В. 3. -1/2 від 0,0709 га;

- частка Іллічової О. 3. -1/2 від 0,0709 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Плизі Віктору Захаровичу та Іллічовій Ользі Захарівні для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Парниковій, 10 у Голосіївському районі м. Києва» з
рекомендаціями, а саме: виключити з цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництва і», враховуючи звернення заявників.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Кадастрова справа П-9425
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Хребтовій Любові Володимирівні для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Чкалова, 27 у
Дарницькому районі м. Києва»
(доручення КМР від 25.05.2016 №08/231-2343/ПР)
(ПР-10065 від 23.05.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли
листи заявниці від 13.09.2016 вх. №08/Х-10870 щодо виключення з
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Хребтовій Любові Володимирівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Чкалова, 27 у Дарницькому районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме:
виключити з цільового призначення земельної ділянки слова «будівництва
і», враховуючи звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Кадастрова справа П-9401
Проект рішення «Про приватизацію громадянці
Мартиненко Любові Володимирівні земельної ділянки для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
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господарських будівель і споруд на вул. Левадній, 1-А у
Дарницькому районі м. Києва»
(доручення КМР від 30.05.2016 №08/231-2395/ПР)
(ПР-10133 від 26.05.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли
листи заявниці від 16.06.2016 вх. №08/М-7438 щодо виключення з
цільового призначення земельної ділянки слів «будівництво і».

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про приватизацію
громадянці Мартиненко Любові Володимирівні земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Левадній, 1-А у Дарницькому районі м. Києва» 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 Балицька О, С., Кісільов І. П,,
Петровець О. Ф., Шарій В. В,, Шкуро М, Ю. участі в голосуванні
не брали,
15.8.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9432
Проект рішення «Про приватизацію громадянці Кобзар
Олені Іванівні земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Горького, 48 у Дарницькому районі
м. Києва»
(доручення КМР від 03.06.2016 №08/231-2445/ПР)
(ПР-10134 від 26.05.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
представника гр. Кобзар О. І. - Коренева О. О. від 14.06.2016
вх. №08/К-7341 щодо розгляду можливості надання земельної
ділянки «для експлуатації та обслуговування».

Земельна ділянка площею 0,0923 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію громадянці
Кобзар Олені Іванівні земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Горького, 48 у
Дарницькому районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: виключити з
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництва і», враховуючи

звернення заявниці, а також в назві та по тексту проекту рішення слова
«вул. Горького» замінити словами «вул. Кирила Осьмака» (відповідно до
рішення Київської міської ради від 03.09.2015 М944/1808 «Про
перейменування вулиць, площ, провулків та проспектів у місті Києві»).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Кадастрова справа П-9470
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Чернявському Віктору Васильовичу для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Богдана
Хмельницького, 45 у Деснянському районі м. Києва»
(доручення КМР від 10.05.2016 №08/231-2090/ПР)
(ПР-9864 від 22.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Чернявська (мати заявника)
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянину Чернявському Віктору Васильовичу для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Богдана Хмельницького, 45 у Деснянському 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 цієїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Кадастрова справа П-9491
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Глухову Віктору Іллічу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Кишинівській, 20 у Солом’янському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 30.05.2016 №08/231-2397/ПР)

(ПР-10092 від 24.05.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
представника заявника - гр. Бондар С.П. від 27.09.2016 вх. №08/Г11299 щодо виключення з цільового призначення земельної ділянки
слова «будівництво».

Земельна ділянка площею ОД000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Глухову Віктору Іллічу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Кишинівській, 20 у Солом’янському районі м. Києва» з рекомендаціями,
а саме: виключити з цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництва і», враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Кадастрова справа П-9308
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Шупик Мирославі Володимирівні для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Залізничній, 32 у
Солом’янському районі м. Києва»
(доручення КМР від 11.07.2016 №08/231-2929/ПР)
(ПР-10589 від 07.07.2016)

Земельна ділянка площею 0,0846 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Шупик Мирославі Володимирівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Залізничній, 32 у Солом’янському районі м. Києва».
2. Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міськоїради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Кісільов І. П.,
Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
15.9. Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація):
15.9.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-6955
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Петровій Наталії Пилипівні
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Комунальній, 62 у
Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 04.02.2016 №08/231-699/ПР)
(ПР-8650 від 04.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 22,03.2016
прийнято рішення підтримати проект рішення але не виносити
його на розгляд пленарного засідання сесії Київської міської ради до
затвердження детального плану або плану зонування цієї території.
Виносився на повторний розгляд 19.04.2016 згідно з листом
заявниці (вх. від 24.03.2016 №08/П-Зб04) з проханням виключити з
цільового призначення слова «будівництво і». Було прийнято рішення
відкласти розгляд та направити на опрацювання робочою групою
під головуванням В. Е. Назаренка.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом заявниці від
24.06.2016 вх. №08/П-3604 щодо виключення з цільового призначення
земельної ділянки слова «будівництво», а також у зв'язку з тим що,
згідно зі ст: ЗО п. 9 Регламенту Київської міської ради,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016
№579/579, термін вивчення питання робочою групою не може
перевищувати 15 днів з моменту її створення.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий
Кулаковський Ю. П., Петрова Н. П.

І.

Л.,

Харченко

О.

В.,

УХВАЛИЛИ: І. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Петровій Наталії Пилипівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Комунальній, 62 у Голосіївському районі м. Києва».
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати
інформацію щодо можливості оформлення земельної ділянки заявниці у
разі, якщо вона отримала квартиру за рахунок коштів Українського
товариства охорони пам9яток історії і культури, як компенсацію у зв'язку
із відселенням мешканців села Пирогів, з метою розширення музею
народної архітектури та побуту України.

3.
Звернутися до Національного музею народної архітектури та
побуту України «Пирогово» з проханням надати інформацію чи
отримувала заявниця квартиру за рахунок коштів Українського
товариства охорони пам’яток історії і культури, як компенсацію у зв'язку
із відселенням мешканців села Пирогів, з метою розширення музею
народної архітектури та побуту України,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Петровець О. Ф.,
Шарій В. В., Шкуро М. Ю, участі в голосуванні не брали,
15.9.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9438
Повторний 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»
(доручення КМР від 11.05.2016 №08/231-2105/ПР)
(ПР-9861 від 21.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13,09.2016
прийнято рішення перенести розгляд проекту рішення на наступне
засідання постійної комісії.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли
листи заявниці від 15.09.2016 вх. №08/Н-10937 щодо виключення з
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0924 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати 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» 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 Балицька О. С., Петровець О. Ф.,
Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
15.10.Розгляд кадастрових справ (громадяни):

15.10.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-14834
Проект рішення «Про передачу громадянці Богачук Анні

Миколаївні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Цілинній, 27 у
Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 10.05.2016 №08/231-2093/ПР)
(ПР-9820 від 21.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,0942 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про передачу громадянці Богачук
Анні Миколаївні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Цілинній, 27 у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
15.10.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22328
Проект рішення «Про передачу громадянину Пось
Богдану Анатолійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських будівель
і споруд у
пров. Новобродівському, 7 у Голосіївському районі
м. Києва»
(доручення КМР від 21.07.2016 №08/231-3142/ПР)
(ПР-10844 від 20.07.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист громадянина Пось Б'. А. - учасника АТО від 14.09.2016
вх. №08/П-10920 щодо розгляду справи.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Шевченко О. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Пось Богдану Анатолійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Новобродівському, 7 у Голосіївському районі
м. Києва».
2.
Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого /. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Картавого І. Л.

3.
Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 4 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
15.10.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6810
Проект рішення «Про передачу громадянину Дьоміну
В’ячеславу В’ячеславовичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Кіровоградській, 4 у Голосіївському районі м. Києва»
(доручення КМР від 15.03.2016 №08/231-1345/ПР)
(ПР-9217 від 10.03.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявника від 27.09.2016 вх. №08/Д-11291 щодо виключення з
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0552 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції, а саме:
- підтримати проект рішення;
- відхилити проект рішення.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу громадянину
Дьоміну В’ячеславу В’ячеславовичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Кіровоградській, 4 у Голосіївському районі м. Києва»
з рекомендаціями, а саме: виключити з цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництва і», враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. 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 передачу громадянину
Дьоміну В ’ячеславу В’ячеславовичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Кіровоградській, 4 у Голосіївському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4, «проти» - немає, «утрималось» - 10
(Міщенко О. Г., Кісільов І. П., Харченко О. В., Банас Д. М., Бродський В. Я.,
Зубко Ю. Г., Кримчак С. О., Михайленко В. О., Негрич М. М., Росляков В. В.).

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

15.10.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-5398
Проект рішення «Про передачу громадянину Кустову
Володимиру
Омельяновичу,
члену
садівничого
товариства «Дніпро-1» Дарницького району м. Києва
земельної ділянки для ведення колективного садівництва
на вул. Садовій, 50, діл. 6 у Дарницькому районі
м. Києва»
(доручення КМР від 11.07.2016 №08/231-2928/ПР)
(ПР-10498 від 04.07.2016)

Земельна ділянка площею 0,0592 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу громадянину
Кустову Володимиру Омельяновичу, члену садівничого товариства «Дніпро1» Дарницького району м. Києва земельної ділянки для ведення колективного
садівництва на вул. Садовій, 50, діл. 6 у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - немає, «утрималось» - 2 (Картавий І. Л.,
Назаренко В. Е.).

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

15.10.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18660
Проект рішення «Про передачу громадянці Пилипчук
Вікторії Анатоліївні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд у 7-му

пров. Садовому, 33 у Деснянському районі м. Києва»
(доручення КМР від 18.08.2016 №08/231-3491/ПР)
(ПР-11063 від 17.08.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли
листи заявниці від 26.09.2016 вх. N908/11-11268 з проханням
відкласти розгляд проекту рішення у зв’язку з відмовою від
подальшого оформлення земельної ділянки на користь чоловіка
Данилка О. М., який є учасником АТО.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Пилипчук Вікторії Анатоліївні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у 7-му пров. Садовому, 33 у Деснянському районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-18660 на розгляд робочої групи з опрацювання
питань соціального захисту киян - учасників антитерористичної операцій
членів їх сімей та членів сімей киян, які загинули під час проведення
антитерористичної операції на сході України, створеної відповідно до
розпорядження Київського міського голови від 11.11.2014 (зі змінами згідно
з розпорядженням Київського міського голови від 22.04.2015 М220%
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання вищезазначеноїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С, Баленко І. М.,
Кісільов І. П., Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі
в голосуванні не брали.
15.10.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21258
Проект рішення «Про передачу громадянину Коспоку
Григорію Вікторовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Старицького, 10-6 у Подільському районі м. Києва»
(доручення КМР від 04.07.2016 №08/231-2823/ПР)
(ПР-10392 від 22.06.2016)

Земельна ділянка площею 0,0200 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Костюку Григорію Вікторовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Старицького, 10-6 у Подільському районі м. Києва».
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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 цієїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Кадастрова справа А-22155
Проект рішення «Про передачу громадянці Пєсковій
Тетяні
Сергіївні
члену
громадської
організації
садівницького товариства «Фронтовик» Солом’янського
районі м. Києва земельної ділянки для ведення
садівництва на вул. Медовій, 116 у Солом’янському
районі м. Києва»
(доручення КМР від 10.05.2016 №08/231-2088/ПР)
(ПР-9741 від 18.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,0400 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу громадянці
Пєсковій Тетяні Сергіївні члену громадської організації садівницького
товариства «Фронтовик» Солом’янського районі м. Києва земельної ділянки
для ведення садівництва на вул. Медовій, 116 у Солом’янському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Кісільов І. П., Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. 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. повторно виніс проект
рішення на голосування.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Пєсковій
Тетяні Сергіївні члену громадської організації садівницького товариства

«Фронтовик» Солом’янського районі м. Києва земельної ділянки для ведення
садівництва на вул. Медовій, 116 у Солом’янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю, участі в голосуванні
не брали.
15.10.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22185
Проект рішення «Про передачу громадянці Горовій Зінаїді
Тимофіївні, члену громадської організації садівницького
товариства «Фронтовик» Солом’янського району м. Києва
земельної ділянки для ведення садівництва на вул. Медовій,
242 у Солом’янському районі м. Києва»
(доручення КМР від 10.05.2016 №08/231-2094/ПР)
(ПР-9750 від 18.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,0600 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу громадянці
Горовій Зінаїді Тимофіївні, члену громадської організації садівницького
товариства «Фронтовик» Солом’янського району м. Києва земельної ділянки
для ведення садівництва на вул. Медовій, 242 у Солом’янському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Кісільов І. П., Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. 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. повторно виніс проект
рішення на голосування.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Горовій
Зінаїді Тимофіївні, члену громадської організації садівницького товариства
«Фронтовик» Солом’янського району м. Києва земельної ділянки для ведення
садівництва на вул. Медовій, 242 у Солом’янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М ,
Петровець О. Ф., Шарій В. А , Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
15.10.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22253
Проект рішення «Про передачу громадянці Мацукевич
Зінаїді
Федорівні,
члену
громадської
організації
садівницького товариства «Фронтовик» Солом’янського
району м. Києва земельної ділянки для ведення садівництва
на вул. Медовій, 194 у Солом’янському районі м. Києва»
(доручення КМР від 23.05.2016 №08/231-2295/ПР)
(ПР-10029 від 19.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,0400 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Мацукевич Зінаїді Федорівні, члену громадської організації садівницького
товариства «Фронтовик» Солом’янського району м. Києва земельної ділянки
для ведення садівництва на вул. Медовій, 194 у Солом’янському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
15.10.10. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22260
Проект рішення «Про передачу громадянці Порало
Клавдії Олексіївні, члену громадської організації
садівницького товариства «Фронтовик» Солом’янського
району м. Києва земельної ділянки для ведення
садівництва на вул. Медовій, 239 у Солом’янському
районі м. Києва»
(доручення КМР від 30.05.2016 №08/231-2390/ПР)
(ПР-10122 від 26.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,0400 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Порало
Клавдії Олексіївні, члену громадської організації садівницького товариства
«Фронтовик» Солом’янського району м. Києва земельної ділянки для ведення
садівництва на вул. Медовій, 239 у Солом’янському районі м. Києва».

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

немає,

«утрималось» -

2

Депутати Київської міської ради Балицька О. С, Баленко І. М.,
Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
15.10.11. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-9793
Проект рішення «Про передачу громадянину Чеплі
Олександру Дмитровичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Гоголя, 13 у Солом’янському районі м. Києва»
(доручення КМР від 30.05.2016 №08/231-2385/ПР)
(ПР-10083 від 24.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,0600 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину Чеплі
Олександру Дмитровичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Гоголя, 13 у Солом’янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
15.10.12. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-6278
Проект рішення «Про передачу громадянці Христенко
Валентині Олексіївні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Ольжича, 45-6 у Шевченківському районі м. Києва»
(доручення КМР від 24.03.2016 №08/231-1440/ПР)
(ПР-9308 від 23.03.2016)
До Київської міської ради надійшов лист заявниці від
26.02.2016 вх. №Х-5075 щодо розгляду справи на засіданні
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування за обов ’язкової присутності
заявниці.

Земельна ділянка площею 0,0958 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Христенко Валентині Олексіївні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Ольжича, 45-6 у Шевченківському 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 цієїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
16. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються
16.1. Розгляд справ-клопотань (надання згоди на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок та
надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості)):

16.1.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27294
Проект рішення «Про надання згоди на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо поділу та
об’єднання земельних ділянок ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Фірма «Інор» на
вул. Антоновича, 46-46А у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування
багатофункціонального
комплексу
з
офісноторговельними приміщеннями, спортивно-оздоровчим
комплексом
та
підприємствами
побутового
обслуговування населення»
(доручення КМР від 15.08.2016 №08/231-3449/ПР)
(ПР-11030 від 10.08.2016)
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань освіти, науки, сім % молоді та спорту.

Земельна ділянка площею 0,5227 га.
Проектом рішення передбачено: надати згоду на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок
(земельна ділянка, яка перебуває в оренді товариства з обмеженою
відповідальністю «ФІРМА ІНОР» та акціонерного товариства відіфитого типу

«Марс» на підставі договорів оренди земельних ділянок від 23.08.2006 №79-600441 та від 24.09.2008 №79-6-00655).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання згоди на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних
ділянок ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Фірма
«Інор» на вул. Антоновича, 46-46А у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального
комплексу з офісно-торговельними приміщеннями, спортивно-оздоровчим
комплексом та підприємствами побутового обслуговування населення».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О: С, Баленко І. М.,
Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
16.1.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26829
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
технічної
документації
із
землеустрою
щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі
(на
місцевості)
об’єднанню
громадян
«БЛАГОДІЙНИЦЬКИЙ
ЦЕНТР
СОЦІАЛЬНОЇ,
МЕДИЧНОЇ І ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ
АФГАНСЬКОЇ ВІЙНИ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ
М. КИЄВА» на вул; Польовій, 73 у Солом’янському
районі м. Києва для будівництва; експлуатації та
обслуговування протезної майстерні, адміністративних
приміщень, гаражів та 10-12 кімнат відпочинку для
замовників у складі житлового комплексу»
(доручення КМР від 17.08.2016 №08/231-3470/ПР)
(ПР-11046 від 15.08.2016)

Земельна ділянка площею 0,7000 га.
Проектом рішення передбачено: надати згоду на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) об’єднанню
громадян «БЛАГОДІЙНИЦЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ, МЕДИЧНОЇ І
ТРУДОВОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ
ВЕТЕРАНІВ
АФГАНСЬКОЇ
ВІЙНИ
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» на вул. Польовій, 73 у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та

обслуговування протезної майстерні, адміністративних приміщень, гаражів та
10-12 кімнат відпочинку для замовників у складі житлового комплексу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Петровець О. Ф.у Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
Рішення не прийнято.

16.1.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27431
Проект рішення «Про надання згоди на поділ земельної
ділянки на просп. Відрадному, 95 у Солом’янському
районі м. Києва»
(доручення КМР від 05.09.2016 №08/231-3687/ПР)
(ПР-11219 від 31.08.2016)

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

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Петровець О. Ф.у Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
16.2. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни):
16.2.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25581
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Мельниченку Олександру
Сергійовичу на вул. Фестивальній, 92 у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 19.05.2016 №08/231-2241/ПР)
(ПР-9996 від 18.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,0.09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради члена
остійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Назаренко В, Е. відхилити проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Мельниченку Олександру Сергійовичу на вул.
Фестивальній, 92 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд».
2. Повернути справу-клопотання К-25581 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Мельниченку О. С.
3, Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
зарезервувати земельну ділянку для оформлення її учасникам
антитерористичної операції та сім9ям киян, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
16.2.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26176
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Вілінській Ларисі
Анатоліївні на вул. Бродівській, 145-6 у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 19.05.2016 №08/231-2237/ПР)
(ПР-10003 від 18.05.2016)

Земельна ділянка 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 Вілінській Ларисі Анатоліївні на вул. Бродівській, 145-6 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2.
Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та

землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Картавого І. Л.
3.
Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 4 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
16.2.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26414
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Дегтярьову Назару
Сергійовичу
на
вул.
Свято-Георгіївській,
у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва
житлового будинку, господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 19.05.2016 №08/231-2245/ПР)
(Ш%9885 від 27.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину
Дегтярьову Назару Сергійовичу на вул. Свято-Георгіївській, у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва житлового 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 Балицька О. С., Баленко І. М.,
Бродський В. Я., Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
16.2.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23836
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Куріненко Алісі Вікторівні
на вул. Свято-Георгіївській, 17 у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого

будинку, господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 18.05.2016 №08/231-2215/ПР)
(ПР-9949 від 13.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Куріненко Алісі Вікторівні на вул. Свято-Георгіївській, 17 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва 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 М 806/3381
(зі змінами).
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) зарезервувати
земельну ділянку для учасників антитерористичної операції та сім9ям
киян, які загинули під час проведення антитерористичної операції на сході
України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Бродський В. Я., Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
16.2.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26474
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Набаранчуку Івану
Павловичу на вул. Добрий Шлях, 166 у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 17.05.2016 №08/231-2201/ПР)
(ПР-9936 від 11.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,06 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Харченко О. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Набаранчуку Івану Павловичу на вул. Добрий Шлях, 166 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».

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

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Бродський В. Я,, Міщенко О. Г., Петровець О: Ф., Шарій В. В
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
16.2.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22369
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Рудик Ользі Володимирівні
на вул. Левадній, 36-6 у Дарницькому районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 17.05.2016 №08/231-2196/ПР)
(ПР-9917 від 05.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Харченко О. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Рудик Ользі Володимирівні на вул. Левадній, 36-6 у Дарницькому
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Бродський В. Я., Міщенко О. Г., Петровець О. Ф., Шарій В. В
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
16.2.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23371
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Гурин Ніні Миколаївні на
вул. Березневій, 2-д у Дарницькому районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 17.05.2016 №08/231-2199/ПР)
(ПР-9926 від 11.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Харченко О. В.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Гурин
Ніні Миколаївні на вул. Березневій, 2-д у Дарницькому районі м. Києва для

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Міщенко О. Г., Петровець О. Ф., Шарій В. В Ш к у р о М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
16.2.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22451
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Куцериб Олені Валеріївні
на вул. Садовій у Деснянському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 19.05.2016 №08/231-2235/ПР)
(ПР-9985 від 18.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Харченко О. В., Куцериб О. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Куцериб Олені Валеріївні на вул. Садовій у Деснянському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд».
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
проект рішення про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Картавий І. Л., Міщенко О. Г., Петровець О. Ф., Шарій В. В.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
16.2.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-20234
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Дроботуну Миколі
Івановичу на вул. Некрасова, 6 у Деснянському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 19.05.2016 №08/231-2234/ПР)
(ПР-9984 від 18.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Харченко О. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Дроботуну Миколі Івановичу на вул. Некрасова, 6 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Петровець О. Ф., Шарій В. В.9Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
16.2.10. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26599
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Сергіюк Людмилі
Борисівні на вул. Садовій, 16 у Деснянському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 25.05.2016 №08/231-2358/ПР)
(ПР-10078 від 24.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Назаренка В. Е. відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Сергіюк Людмилі Борисівні на вул. Садовій, 16 у Деснянському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Кісільов І. П.> Петровець О. Ф., Шарій В. В Ш к у р о М. Ю. участі
в голосуванні не брали.
16.2.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26598
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Коломієць Ользі
Миколаївні у пров. 1-му Садовому, 19 у Деснянському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого

будинку, господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 17.05.2016 №08/231-2197/ПР)
(ПР-9916 від 05.05.2016)

Земельна ділянка площею ОДО га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Назаренка В. Е. відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Коломієць Ользі Миколаївні у пров. 1-му Садовому, 19 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд», у зв9язку з відсутністю
затвердженого плану зонування або детального плану цієї території
відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Кримчак С. О.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Кісільов І. П., Петровець О. Ф., Шарій В. В Шк у р о М. Ю. участі
в голосуванні не брали.
16.2.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27287
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Смірнову Володимиру
Васильовичу у 5-му пров. Садовому, 29 у Деснянському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 22.08.2016 №08/231-3520/ПР)
(ПР-11071 від 18.08.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Шевченко О. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Смірнову Володимиру Васильовичу у 5-му пров. Садовому, 29 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2.
Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-27287 на розгляд робочої групи з опрацювання
питань соціального захисту киян - учасників антитерористичної операцій
членів їх сімей та членів сімей киян, які загинули під час проведення
антитерористичної операції на сході України, створеної відповідно до
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розпорядження Київського міського голови від 11.11.2014 (зі змінами згідно
з розпорядженням Київського міського голови від 22.04.2015 М220).
3.
Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання вищезазначеноїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Кісільов І. П., Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі
в голосуванні не брали.
16.2.13. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26415
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Осадчому Олександру
Миколайовичу,
члену
садівничого
товариства
«Оболонь-2», на вул. 1-шій Продольній, діл. 1-а в
Оболонському районі м. Києва для ведення садівництва»
(доручення КМР від 19.05.2016 №08/231-2240/ПР)
(ПР-9993 від 18.05.2016)
До постійної комісії надійшов лист заявника від 14.06.2016
вх. N908/0-7363 щодо долучення до матеріалів справи довідки
садівничого товариства та врахування її при розгляді проекту
рішення.

Земельна ділянка площею 0,02 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Осадчому Олександру Миколайовичу, члену садівничого
товариства «Оболонь-2», на вул. 1-шій Продольній, діл. 1-а в Оболонському
районі м. Києва для ведення 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 цієїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Кісільов І. И , Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі
в голосуванні не брали.
16.2.14. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26656
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
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розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Нужному Павлу
Євгеновичу у пров. Ізяславському, 31 у Солом’янському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 19.05.2016 №08/231-2238/ПР)
(ПР-10002 від 18.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,08 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Нужному Павлу Євгеновичу у пров. Ізяславському, 31 у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого /. Л., Римаренка С. Г , Рослякова В. В, для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Картавого /. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
16.2.15. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26770
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Бовкуну Андрію
Євгеновичу на вул. Постовій, 35 а у Солом’янському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 25.05.2016 №08/231-2355/ПР)
(ПР-10043 від 20.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,02 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Бовкуну Андрію Євгеновичу на вул. Постовій, 35 а у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».

2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Картавого І. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 3 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Петровець О. Ф., Росляков В. В., Шарій В. В., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
16.2.16. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26655
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Кохану Максиму
Вікторовичу на вул. Каменярів, 406 у Солом’янському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 17.05.2016 №08/231-2193/ПР)
(ПР-9915 від 05.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,08 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Кохану Максиму Вікторовичу на вул. Каменярів, 406 у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О: С., Баленко І. М.,
Петровець О. Ф., Росляков В. В., Шарій В. В., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
16.2.17. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26732
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Тарасенко Зінаїді
Олексіївні у пров. Кудряшова, 2 у Солом’янському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 17.05.2016 №08/231-2198/ПР)
(ПР-9927 від 11.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Тарасенко Зінаїді Олексіївні у пров. Кудряшова, 2 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 цієїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко 1. М.,
Петровець О. Ф., Росляков В. В., Шарій В. В., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
16.2.18. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23364
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Самойлюку Євгену
Григоровичу
на
вул.
Бонч-Бруєвича,
23-6
у
Святошинському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд»
(доручення КМР від 17.05.2016 №08/231-2203/ПР)
(ПР-9938 від 11.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Самойлюку Євгену Григоровичу на вул. Бонч-Бруєвича, 23-6 у
Святошинському 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.

З.
Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Петровець О. Ф., Росляков В. В., Шарій В. В., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
16.2.19. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-27040
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Чигирю Денису
Григоровичу на перетині вулиць Коростенської та
Робітничої у Святошинському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 26.07.2016 №08/231-3200/ПР)
(ПР-10846 від 20.07.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли
листи заявника від 12.09.2016 вх. N208/4-10813 щодо розгляду
справи на найближчому засідання постійної комісії.

Земельна ділянка площею 0,07 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Чигирю Денису Григоровичу на перетині вулиць Коростенської
та Робітничої у Святошинському 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 цієїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Петровець О. Ф., Росляков В. В., Шарій В. В., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
16.3. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадяни):

16.3.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25211
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Кокоші
Олександру Миколайовичу на вул. Солов’їній, 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)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.09.2016
прийнято рішення перенести розгляд проекту рішення на наступне
засідання постійної комісії на яке запросити заявника.

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

УХВАЛИЛИ: 1. 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».
2.
Заявнику надати довідку відповідного зразка, яка підтверджує, щ
він сучасником антитерористичної операції на сході України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Негрич М. М.у Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі
в голосуванні не брали.
16.3.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25210
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Шевчуку
Віктору Сергійовичу на вул. Солов’їній, 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)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.09.2016
прийнято рішення перенести розгляд проекту рішення на наступне
засідання постійної комісії на яке запросити заявника.

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.

УХВАЛИЛИ: 1, 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».
2, Заявнику надати довідку відповідного зразка, яка підтверджує, що
він сучасником антитерористичної операції на сході України,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Негрич М. М., Петровець О. Ф,, Шарій В, В., Шкуро М, Ю, участі
в голосуванні не брали,
16.3.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25713
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Маруді Марині
Іванівні у пров. Залужному у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 10.05.2016 №08/231-2071/ПР)
(ПР-9844 від 21.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13,07,2016
прийнято рішення перенести розгляд проекту рішення на чергове
засідання постійної комісії.

Земельна ділянка площею 0,08 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Маруді
Марині Іванівні у пров. Залужному у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд», оскільки відповідно до рішення Київської міської ради від
21,07,2016 М830/830 надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення зазначеної земельної ділянки громадянці Дружині Т. Г,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-25371
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
87

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Литвиненку
Леоніду Васильовичу на вул. Сосницькій, 10 літ «В» у
Дніпровському районі м. Києва для будівництва,
експлуатації та обслуговування магазину»
(доручення КМР від 06.04.2016 №08/231-1683/ПР)
(ПР-9440 від 31.03.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016
проект рішення направлено для вивчення робочою групою під
головуванням Міщенка О. Г.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 01.09.2016 (реєстр, від 06.09.2016
№98), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення за умови виключення слова
«будівництва».

Земельна ділянка площею 0,02 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 01.09.2016,
зареєстрований від 06.09.2016 №98, підтримати проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Литвиненку Леоніду Васильовичу на
вул. Сосницькій, 10 літ «В» у Дніпровському районі м. Києва для будівництва,
експлуатації та обслуговування магазину» з рекомендаціями, а саме:
виключити з цільового призначення земельної ділянки слово
«будівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Меліхова Т. І., Негрич М. М., Петровець О. Ф., Шарій В. В.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
16.3.5. 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. №08/Ж-8131 із
скаргою щодо рішення постійної комісії від 29.06.2016 та
проханням повторного розгляду.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.09,2016 під
час голосування рішення не набрало голосів.

Земельна ділянка площею 0,03 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Харченко О. В., Жукович А. В.
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» та надання доручення
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати проект
рішення про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою
щодо
відведення земельної ділянки громадянину
Жуковичу А. В. та зарезервувати земельну ділянку для учасників
антитерористичної операції та сім9ям киян, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Кримчак С. О., Бродський В. Я.).

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

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

16.4.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26298
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Національному транспортному
університету на вул. Ломоносова, 34/1 у Голосіївському
районі для експлуатації та обслуговування гуртожитку»
(доручення КМР від 25.05.2016 №08/231-2357/ПР)
(ПР-10079 від 24.05.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,18 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Національному транспортному університету на вул. Ломоносова, 34/1 у
Голосіївському районі для експлуатації та обслуговування гуртожитку».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-26630
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальному підприємству по
утриманню зелених насаджень Деснянського району
м. Києва на вул. Каштановій, 4, 8 у Деснянському районі
м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і
зелених насаджень та обслуговування території скверу»
(доручення КМР від 25.05.2016 №08/231-2354/ПР)
(ПР-10080 від 24.05.2016)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,66 га - у постійне, користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Повернути проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальному
підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Києва
на вул. Каштановій, 4, 8 у Деснянському районі м. Києва для утримання та
благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування території
скверу» з матеріалами справи-клопотання К-26630 до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) на доопрацювання для уточнення площі
земельної ділянки, оскільки в проекті рішення вказана площа 0,66 га, а в
клопотанні заявника —0,95 га.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі
в голосуванні не брали.
16.4.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26648

Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
«ЕКО» на вул. Мічуріна, 2 у Печерському районі м. Києва
для обслуговування та експлуатації багатоквартирного
житлового будинку»
(доручення КМР від 17.05.2016 №08/231-2186/ПР)
(ПР-9928 від 11.05.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,21 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «ЕКО» на вул. Мічуріна, 2 у Печерському районі м. Києва
для обслуговування та експлуатації багатоквартирного житлового будинку».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І\ М.,
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі
в голосуванні не брали.
16.4.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26467
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
комунальному
підприємству
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) «Київекспертиза» на
вул. Кирилівській, 113 у Подільському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування офісної будівлі»
(доручення КМР від 17.05.2016 №08/231-2195/ПР)
(ПР-9867 від 25.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,05 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) «Київекспертиза»
на
вул. Кирилівській, 113 у Подільському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування офісної будівлі».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. СІ, Баленко І. М.,
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі
в голосуванні не брали.

16.4.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25839
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки управлінню освіти Подільської
районної в місті Києві державної адміністрації на
вул. Кирилівській, 87/89 у Подільському районі м. Києва
для реконструкції будівлі школи з подальшою
експлуатацією та обслуговуванням будівлі та споруд»
(доручення КМР від 03.08.2016 №08/231-3326/ПР)
(ПР-10933 від 29.07.2016)
Проект рішення паралельно опрацьовано постійною комісією
Київської міської ради з питань освіти, науки, сім % молоді та
спорту. Відповідно до витягу від 16.09.2016 М908/285-217 з
протоколу М І 8 засідання цієї комісії від 08.09.2016 проект
рішення підтримано із зауваженнями, а саме: «...реконструкції
будівлі загальноосвітнього навчального закладу 1-111 ступенів
«Спеціалізована школа М І 14 з поглибленим вивченням англійської
мови...».

Земельна ділянка орієнтовною площею 1,01 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
управлінню освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
на вул. Кирилівській, 87/89 у Подільському районі м. Києва для реконструкції
будівлі школи з подальшою експлуатацією та обслуговуванням будівлі та
споруд» із зауваженнями постійної комісії Київської міської ради з питань
освіти, науки, сім% молоді та спорту, викладеними у протоколі М І8
засідання цієї комісії від 08.09.2016, а саме: в назві та по тексту проекту
рішення слово «школи» замінити словами «загальноосвітнього
навчального закладу І-ІП ступенів «Спеціалізована школа М114 з
поглибленим вивченням англійської мови».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі
в голосуванні не брали.
16.4.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22527
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальному підприємству по
утриманню зелених насаджень Солом’янського району
м. Києва
на
розі
вул. Волгоградської
та
вул. Солом’янської у Солом’янському районі м. Києва
92

для обслуговування та експлуатації парку»
(доручення КМР від 23.05.2016 №08/231-2272/ПР)
(ПР-9901 від 28.04.2016)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка орієнтовною площею 26,94 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Повернути проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальному
підприємству по утриманню зелених насаджень Солом’янського району
м. Києва на розі вул. Волгоградської та вул. Солом’янської у Солом’янському
районі м. Києва для обслуговування та експлуатації парку» з матеріалами
справи-клопотання К-22527 до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) на доопрацювання для уточнення площі земельної ділянки,
оскільки в проекті рішення вказана площа 26,94 га, а в клопотанні
заявника - 29,17 га,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-22524
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальному підприємству по
утриманню зелених насаджень Солом’янського району
м. Києва на бульв. Івана Лепсе, 9в у Солом’янському
районі м. Києва для обслуговування та експлуатації
парку»
(доручення КМР від 18.05.2016 №08/231-2210/ПР)
(ПР-9882 від 27.04.2016)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка орієнтовною площею 8,95 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Солом’янського району м. Києва на бульв. Івана Лепсе, 9в у Солом’янському
районі м. Києва для обслуговування та експлуатації парку».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-26550
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальному некомерційному
підприємству «Центр первинної медико-санітарної
допомоги № 2» Святошинському районі м. Києва на
вул. Симиренка, 38 у Святошинському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування будівлі медичного
Центру»
(доручення КМР від 23.05.2016 №08/231-2276/ПР)
(ПР-9983 від 18.05.2016)
Проект рішення паралельно розглядається постійною
комісією Київської міської ради з питань охорони здоров’я та
соціального захисту.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,34 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медикосанітарної допомоги № 2» Святошинському районі м. Києва на
вул. Симиренка, 38 у Святошинському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування будівлі медичного Центру».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. СІ, Баленко І. М.,
Меліхова Т. І., Негрич М. М., Петровець О. Ф., Шарій В. В.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
16.4.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26273
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
державному
підприємству
«АНТОНОВ» на вул. Генерала Вітрука, 86 у
Святошинському районі м. Києва для обслуговування та
експлуатації спорткомплексу «Антей» (тенісні корти)»
(доручення КМР від 22.08.2016 №08/231-3516/ПР)
(ПР-11047 від 15.08.2016)
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань освіти, науки, сім %молоді та спорту.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,87 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 «АНТОНОВ» на вул. Генерала Вітрука, 86 у
Святошинському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації
спорткомплексу «Антей» (тенісні корти)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-26275
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
державному
підприємству
«АНТОНОВ» на вул. Генерала Вітрука, 86 у
Святошинському районі м. Києва для обслуговування та
експлуатації спорткомплексу «Антей» (тенісні корти)»
(доручення КМР від 22.08.2016 №08/231-3517/ПР)
(ПР-11051 від 15.08.2016)
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань освіти, науки, сім %молоді та спорту.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,36 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 «АНТОНОВ» на вул. Генерала Вітрука, 86 у
Святошинському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації
спорткомплексу «Антей» (тенісні корти)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Меліхова Т. І., Негрич М. М.у Петровець О. Ф Ш а р і й В. В.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
16.4.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26840
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Київському міському центру з фізичної
культури
і
спорту
інвалідів
«Інваспорт»
на
вул. Овруцькій, 27 у Шевченківському районі м. Києва

для розміщення спортивного майданчика»
(доручення КМР від 18.07.2016 №08/231-3067/ПР)
(ПР-10694 від 12.07.2016)
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань освіти, науки, сім %молоді та спорту.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,20 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Київському міському центру з фізичної культури і спорту інвалідів
«Інваспорт» на вул. Овруцькій, 27 у Шевченківському районі м. Києва для
розміщення спортивного майданчика».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Шарій В. В Шк у р о М. Ю. участі
в голосуванні не брали.
16.5. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок державні, комунальні підприємства):
16.5.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24754
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення
земельної
ділянки
ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
НАУКОВО- ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГИ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ
СПОЖИВАЧІВ»
на вул.
Метрологічній,
4 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування будівель науково-дослідної, проектновишукувальної установи»
(доручення КМР від 23.05.2016 №08/231-2273/ПР)
(ПР-9966 від 17.05.2016)
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань освіти, науки, сім %молоді та спорту.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.07.2016
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., Картавий І. Л.

Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
НАУКОВО- ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ,
СЕРТИФІКАЦІЇ
ТА
ЗАХИСТУ
ПРАВ
СПОЖИВАЧІВ»
на
вул. Метрологічній, 4 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування
будівель
науково-дослідної,
проектно-вишукувальної
установи».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

16.5.2. 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 засіданнях постійної комісії 06.09.2016 та 13.09.2016 під
час голосування рішення не було прийнято.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,20 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Державній службі статистики України та державному підприємству
«Інформаційно-аналітичне агентство» на вул. Шота Руставелі, 5 у
Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
адміністративної будівлі».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

16.5.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25685
Повторний 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»
(доручення КМР від 27.04.2016 №08/231-2037/ПР)
(ПР-9747 від 18.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13,09,2016
прийнято рішення перенести розгляд проекту рішення на наступне
засідання постійної комісії, на яке запросити заявника.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,29 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Шевченко О. В.
УХВАЛИЛИ: . Підтримати 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С,, Баленко 1. М ,
Негрич М, М., Петровець О. Ф., Харченко О. В., Шарій В. В
Шкуро М. Ю, участі в голосуванні не брали.
16.5.4. 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.
Виносився на повторний розгляд 13,09,2016 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
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території. Під час голосування рішення не було прийнято.

Земельна ділянка орієнтовною площею 1,19 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати рекомендації робочої групи, викладені у протоколі
засідання цієї робочої групи від 02.08.2016, зареєстрованому від 10.08.2016
М90, та повернути проект 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 справиклопотання К-25869 до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
до затвердження плану зонування або детального плану цієї території.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Харченко О. В., Шарій В. В.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
16.6. Розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - юридичні особи):
16.6.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24914
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватному підприємству «Поляна» на просп. 40-річчя
Жовтня, 87 у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва та експлуатації багатофункціонального
комплексу з рекреації»
(доручення КМР від 17.05.2016 №08/231-2194/ПР)
(ПР-9866 від 25.04.2016)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,06 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватному підприємству «Поляна» на просп. 40-річчя Жовтня, 87 у
Г олосіївському районі м. Києва для будівництва та експлуатації
багатофункціонального комплексу з рекреації» до його розгляду постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. СІ, Баленко І. М ,
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Харченко О. А , Шарій В. В.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
16.6.2. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26752
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватному підприємству «Борей» на вул. Олександра
Сабурова, З-В у Деснянському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування торговельного павільйонукрамниці продтоварів та для благоустрою прилеглої
території»
(доручення КМР від 23.06.2016 №08/231-2736/ПР)
(ПР-10358 від 16.06.2016)
До Київської міської ради надійшов лист ПП «Борей» від
12.07.2016 вх. М908/11926 щодо замовлення робіт по розробці
проекту землеустрою та врахування цієї інформації при розгляді
справи.
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики

Земельна ділянка площею 0,02 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватному підприємству «Борей» на вул. Олександра Сабурова, З-В у
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
торговельного павільйону-крамниці продтоварів та для благоустрою прилеглої
території».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-25326
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Гюльмамедовій Іраде Ханбаба Кизи на
вул. Пухівській, 1а у Деснянському районі м. Києва для
обслуговування
майнового
комплексу
(ремонтновиробничої бази)»
(доручення КМР від 17.05.2016 №08/231-2202/ПР)
(ПР-9940 від 11.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,79 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: /. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Гюльмамедовій Іраде Ханбаба Кизи на вул. Пухівській, 1а у
Деснянському районі м. Києва для обслуговування майнового комплексу
(ремонтно-виробничої бази)».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І.Л., Римаренка С. Г., Бродського В. Я.,
Кимчака С. О. для додаткового вивчення цього питання. Головою робочої
групи визначити депутата Картавого /. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С, Баленко /. М ,
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Харченко О. В., Шарій В. В
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
16.6.4. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25694
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВОЛТ МАЙЕР ГРУП» на просп. Московському, 44 в
Оболонському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування
будівель
культурно-оздоровчих,
рекреаційних, спортивних і туристичних цілей»
(доручення КМР від 19.04.2016 №08/231-1893/ПР)
(ПР-9718 від 15.04.2016)
Проект рішення розглянуто постійною комісією Київської
міської ради освіти, науки, сім % молоді та спорту, відповідно до
витягу М908/285-119 від 26.05.2016 з протоколу №12 засідання цієї
комісії від 18.05.2016 прийнято рішення відкласти розгляд проекту
рішення до прийняття рішення постійною комісією Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.

Земельна ділянка площею 0,15 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛТ МАЙЕР
ГРУП» на просп. Московському, 44 в Оболонському районі м. Києва для

експлуатації та обслуговування будівель культурно-оздоровчих, рекреаційних,
спортивних і туристичних цілей».
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 цієїробочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-26537
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з додатковою відповідальністю «Київське
виробниче
об’єднання
«Медапаратура»
на
просп. Московському, 21 в Оболонському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування виробничих будівель і
споруд»
(доручення КМР від 18.05.2016 №08/231-2214/ПР)
(ПР-9933 від 11.05.2016)

Земельна ділянка площею 1,22га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з додатковою відповідальністю «Київське виробниче об’єднання
«Медапаратура» на просп. Московському, 21 в Оболонському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування виробничих будівель і споруд» з
рекомендаціями, а саме: в назві та по тексту проекту рішення слова
«просп. Московський» замінити словами «просп. Степана Бандери»
(відповідно до рішення Київської міської ради від 07.07.2016 №559/559 «Про
перейменування вулиць, проспекту та провулку у місті Києві»).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» — 2
(Картавий І. Л ., Назаренко В. Е.).

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

16.6.6. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26625
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
житлово-будівельному кооперативу «Красное знамя» на
вул. Кутузова. 1 у Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування багатоквартирного
житлового будинку»
(доручення КМР від 17.05.2016 №08/231-2189/ПР)
(ПР-9932 від 11.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,34 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
житлово-будівельному кооперативу «Красное знамя» на вул. Кутузова. 1 у
Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
багатоквартирного житлового будинку» з рекомендаціями, а саме: в назві та
по тексту проекту рішення слова «вул. Кутузова» замінити словами
«вул. Генерала Алмазова» (відповідно до рішення Київської міської ради від
07.07.2016 М559/559 «Про перейменування вулиць, проспекту та провулку у
місті Києві»).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-26438
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку
«Дім-Ранок» на бульв. Академіка Вернадського, 57 у
Святошинському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування
багатоквартирного
будинку
та
прибудинкової території»
(доручення КМР від 17.05.2016 №08/231-2188/ПР)
(ПР-9930 від 11.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,40 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Повернути проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки об’єднанню
співвласників багатоквартирного будинку «Дім-Ранок» на бульв. Академіка
Вернадського, 57 у Святошинському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування багатоквартирного будинку та прибудинкової території» з

матеріалами справи-клопотання К-26438 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) на доопрацювання для надання заявником
документів, що уповноважують голову об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «Дім-Ранок» подавати клопотання про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у постійне користування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 2 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О: СІ, Баленко І. Ж ,
Негрич Ж Ж , Петровець О. Ф., Харченко О. В.у Шарій В. В.,
Шкуро Ж Ю. участі в голосуванні не брали.
16.6.8. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26864
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
релігійній громаді Української Православної Церкви
парафії «Зачаття Іоанна Хрестителя» у Святошинському
районі м. Києва на вул. Чорнобильській, 15а у
Святошинському районі м. Києва для обслуговування
церкви і недільної дитячої школи при церкві»
(доручення КМР від 14.07.2016 №08/231-3029/ПР)
(ПР-10700 від 12.07.2016)
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань культури, туризму та інформаційної
політики.

Земельна ділянка площею 0,14 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
релігійній громаді Української Православної Церкви парафії «Зачаття Іоанна
Хрестителя» у Святошинському районі м. Києва на вул. Чорнобильській, 15а у
Святошинському районі м. Києва для обслуговування церкви і недільної
дитячої школи при церкві».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. СІ, Баленко І. Ж ,
Негрич Ж Ж , Петровець О. Ф., Харченко О. В., Шарій В. В.у
Шкуро Ж Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

16.6.9. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26984

Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватному вищому навчальному закладу «Європейський
університет»
на
вул.
Депутатській,
15/17
у
Святошинському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування учбового корпусу»
(доручення КМР ВІД 09.08.2016 №08/231-3388/ПР)
(ПР-10965 від 04.08.2016)
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради освіти, науки сім %молоді та спорту.

Земельна ділянка площею 0,58 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Повернути проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватному вищому
навчальному закладу «Європейський університет» на вул. Депутатській, 15/17
у Святошинському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
учбового корпусу» з матеріалами справи-клопотання К-26984 до
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) на доопрацювання для
надання роз9яснень щодо того, чи можливо, відповідно до чинного
законодавства України, передавати земельну ділянку у постійне
користування приватному вищому навчальному закладу.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-25361
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
житлово-будівельному
кооперативу
«Весна»
на
вул. Якіра, 16/18, корпус 3 у Шевченківському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування житлового
будинку»
(доручення КМР від 18.05.2016 №08/231-2212/ПР)
(ПР-9891 від 27.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,34 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Повернути проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки житловобудівельному кооперативу «Весна» на вул. Якіра, 16/18, корпус 3 у
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування

житлового будинку» з матеріалами справи-клопотання К-25361 до
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) на доопрацювання для
надання заявником документів, що уповноважують голову правління
житлово-будівельному кооперативу «Весна» подавати клопотання про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у постійне користування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 2 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Харченко О. В., Шарій В. В.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
16.7. Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок - юридичні
особи):
16.7.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24054
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки публічному акціонерному товариству
«Київський завод «РАДАР» у пров. Моторному, 3 у
Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування адміністративних та господарських
будівель та споруд»
(доручення КМР від 06.04.2016 №08/231-1684/ПР)
(ПР-9487 від 04.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 29.06.2016
проект рішення направлено для вивчення робочою групою під
головуванням Міщенка О. Г.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 01.09.2016 (реєстр, від 06.09.2016
№97), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення за умови надання оновленої довідки
про відсутність заборгованості з орендної плати за землю.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
ПАТ «Київський завод «Радар» від 12.09.2016 вх. №08/15303 щодо
надання відомостей по сплаті земельного податку.

Земельна ділянка площею 1,31 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.

.

УХВАЛИЛИ: 1 Перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
публічному акціонерному товариству «Київський завод «РАДАР» у

пров. Моторному, 3 у Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування адміністративних та господарських будівель та споруд».
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) звернутися до
Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного
управління ДФС у м. Києві з проханням надати довідку щодо відсутності
заборгованості зі сплати земельного податку у публічного акціонерного
товариства «Київський завод «РАДАР».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-26178
Повторний розгляд 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)»
(доручення КМР від 24.05.2016 №08/231-2315/ПР)
(ПР-10048 від 20.05.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.09.2016 під
час голосування рішення не було прийнято.

Земельна ділянка площею 0,29 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
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
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 Балицька О. С., Баленко І. М.,
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Харченко О. В., Шарій В. В.,
Шкуро М. Ю. 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.
2. Голосували: за створення робочої групи у складі членів постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Картавого І. Л., Назаренка В. Е., Баленка І. М. для
додаткового вивчення цього питання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

16.7.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25940
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки автокооперативу «ВУЛКАН» на
вул. Фанерній, 1 а у Дніпровському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування гаражів автокооперативу»
(доручення КМР від 18.04.2016 №08/231-1852/ПР)
(ПР-9665 від 13.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.07.2016
проект рішення направлено для вивчення робочою групою під
головуванням Міщенка ОТ.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 01.09.2016 (реєстр, від 06.09.2016
№99), відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,85 га - в оренду на 3 роки.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 01.09.2016,
зареєстрований від 06.09.2016 №99, підтримати проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки автокооперативу «ВУЛКАН» на вул. Фанерній, 1 а у
Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування гаражів
автокооперативу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-25833
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
обслуговуючому
кооперативу
«Гаражно-будівельний кооператив «РУСАНШКА» на
вул. Ентузіастів, 49 у Дніпровському районі м. Києва для
будівництва, експлуатації та обслуговування гаражів»
(доручення КМР від 25.02.2016 №08/231-1147/ПР)
(ПР-9045 від 24.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 15.03.2016
проект рішення підтримано та прийнято рішення направити його
на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, зв ’язку та реклами.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом з
протоколу N215 засідання цієї постійної комісії від 27.07.2016,
відповідно до якого ухвалено відхилити проект рішення та
звернутися до К П «Київтранспарксервіс».

Земельна ділянка площею 0,19 га - в приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Росляков В. В., Меліхова Т. І., Пономарьова О.,
Малихіна І.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції, а саме:
- відхилити пропозиції постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, зв'язку та реклами та підтримати проект рішення;
- підтримати пропозиції постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, зв'язку та реклами та відхилити проект рішення.
1. Голосували: за відхилення пропозицій постійної комісії Київської міської
ради з питань транспорту, зв'язку та реклами, викладених у протоколі
Же15 засідання цієї комісії від 27.07.2016, та підтримку проекту рішення
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки обслуговуючому кооперативу «Гаражно-будівельний
кооператив «РУСАНШКА» на вул. Ентузіастів, 49 у Дніпровському районі
м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування гаражів».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8, «проти» - немає, «утрималось» - 4 (Картавий І. Л.,
Назаренко В. Е., Міщенко О. Г., Зубко Ю. Г.).

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

Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для відхилення пропозицій
постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та
реклами 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 пропозицій постійної комісії Київської міської ради з
питань транспорту, зв ’язку та реклами та відхилення проект рішення.
2. Голосували: за підтримку пропозицій постійної комісії Київської міської
ради з питань транспорту, зв’язку та реклами, викладених у протоколі
М І5 засідання цієї комісії від 27.07.2016, та відхилення проект рішення
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки обслуговуючому кооперативу «Гаражно-будівельний
кооператив «РУСАНГОКА» на вул. Ентузіастів, 49 у Дніпровському районі
м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування гаражів».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8, «проти» - немає, «утрималось» - 4 (Кісільов І. П.,
Меліхова Т. І., Римаренко С. Г., Банас Д. М.).

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

16.7.5. 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. Під час повторного розгляду
та голосування на засіданні постійної комісії 13.09.2016 рішення не
було прийнято.

Земельна ділянка площею 0,21 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

- повернути проект рішення до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) для з ’ясування контактних даних товариства з обмеженою
відповідальністю «Вест Інвест Компані».
1. 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» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Негрич М. М.> Петровець О. Ф., Харченко О. В., Шарій В. В.,
Шкуро М. Ю. 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 повернення проекту рішення до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) для з всування контактних даних
товариства з обмеженою відповідальністю «Вест Інвест Компані».
УХВАЛИЛИ: Повернути проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з
обмеженою відповідальністю «Вест Інвест Компані» на бульв. Перова, 26-6 у
Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
адміністративної будівлі» з матеріалами справи-клопотання К-25423 до
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) для з ’ясування
контактних даних товариства з обмеженою відповідальністю «Вест
Інвест Компані», оскільки подальший розгляд клопотання без особистої
участі представника юридичної особи неможливий.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-25850
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
товариству
з
обмеженою
111

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 постійною комісією Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики та звернутись
до Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.
Виносився на повторний розгляд 13.09.2016 згідно з:
- витягом N908/286-226 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 №6338/43/3/103 щодо
відсутності заперечень по відведенню земельної ділянки.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.09.2016
прийнято рішення перенести розгляд на наступне засідання
постійної комісії.

Земельна ділянка площею 0,09 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Росляков В. В.
Голосували: за відхилення 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» за пропозицією члена постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Рослякова В. В.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Бродський В. Я.).

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

16.7.7. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25591
Повторний розгляд 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»
(доручення КМР від 18.04.2016 №08/231-1866/ПР)
(ПР-9730 від 15.04.2016)
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань культури, туризму та інформаційної
політики.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.09.2016 під
час голосування рішення не було прийнято.

Земельна ділянка площею 0,05 га —в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
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» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

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

16.7.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25724
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕНЕРГО-ПОСТАЧ»
на
вул. Павла Усенка, 3 у Дніпровському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі
(клубу)»
(доручення КМР від 26.04.2016 №08/231-1973/ПР)
(ПР-9766 від 18.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.07.2016
прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення до прийняття
рішення постійною комісією Київської міської ради з питань
культури, туризму та інформаційної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом від
30.08.2016 08/292-230 з протоколу №19 засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань культури, туризму та
інформаційної політики від 30.08.2016, відповідно до якого проект
рішення залишено без розгляду, як такий, що не відноситься до

Земельна ділянка площею ОД6 га - в оренду на 15 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 «ЕНЕРГОПОСТАЧ» на вул. Павла Усенка, 3 у Дніпровському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі (клубу)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Харченко О. В Ш а р і й В. В.9
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
16.7.9. 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 підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики (витяг від 05.09.2016 №08/286-415 з протоколу №21
засідання цієї комісії 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. Під час повторного розгляду
та голосування на засіданні постійної комісії 13.09.2016 рішення не
було прийнято.

Земельна ділянка площею 0,01 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
громадянці Градінар Олені Вікторівні на просп. Правди, 106 літ.«А» у

Подільському районі для експлуатації та обслуговування універсального
магазину».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. .С, Баленко І. М.,
Негрич М. М.> Петровець О. Ф., Харченко О. В., Шарій В. В.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
16.7.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25650
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ
БІЗНЕС ЦЕНТР» на вул. Глінки, 3 у Солом’янському
районі м. Києва для реконструкції ТП з подальшим
використання як торгово-офісного приміщення»
(доручення КМР від 24.03.2016 №08/231-1456/ПР)
(ПР-9305 від 23.03.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.04.2016
було прийнято рішення відкласти розгляд питання та направити
проект рішення на розгляд постійної комісії Київської міської ради
з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, а
також звернутися до Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Виноситься на повторний розгляд згідно з:
- витягом N208/286-319 від 30.06.2016 з протоколу №17
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики від
15.06.2016, відповідно до якого проект рішення підтримано;
- листа Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
№064-7749 від 15.08.2016 щодо розміщеної будівлі ТП та
задовільного
санітарно-технічного
стану
прилеглої
території.

Земельна ділянка площею 0,01 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кримчак С. О.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Кримчака С. О. відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ

БІЗНЕС ЦЕНТР» на вул. Глінки, 3 у Солом’янському районі м. Києва для
реконструкції ТП з подальшим використання як торгово-офісного
приміщення».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-25634
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки публічному акціонерному
товариству «ВТОРЕС» на вул. Польовій, 23 у
Солом’янському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування пункту прийому вторсировини»
(доручення КМР від 18.04.2016 №08/231-1869/ПР)
(ПР-9661 від 13.04.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.07.2016
було прийнято рішення відкласти розгляд питання та направити
проект рішення на розгляд постійної комісії Київської міської ради
з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом №08/286-458
від 20.09.2016 з протоколу №22 засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики від 14.09.2016, відповідно до якого проект
рішення підтримано.

Земельна ділянка площею 0,04 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
публічному акціонерному товариству «ВТОРЕС» на вул. Польовій, 23 у
Солом’янському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування пункту
прийому вторсировини».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-25502
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою

відповідальністю «ТОСАН ІНВЕСТ» на вул. Тулузи, 1 у
Святошинському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування магазину»
(доручення КМР від 09.03.2016 №08/231-1271/ПР)
(ПР-9171 від 01.03.2016)
Виноситься на повторний розгляд згідно з:
- витягом М 08/286-225 від 25.05.2016 з протоколу М І 5
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики від
18.05.2016, відповідно до якого проект рішення підтримано;
- листом Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації за дорученням Департаменту міського
благоустрою та збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 05. 09.2016 М І 07-22/5461 щодо
розміщеної
капітальної
будівлі
з
фактичним
використанням - «гральний заклад» та задовільного
санітарно-технічного стану прилеглої території.

Земельна ділянка площею 0,10 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
Голосували: за відхилення проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «ТОСАН ІНВЕСТ» на вул. Тулузи,
1 у Святошинському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
магазину», оскільки відповідно до листа Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 05,09.2016 №107-22/5461 земельна
ділянка
для
експлуатації
та
обслуговування
магазину
не
використовується, а фактично там розташований «гральний заклад».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Кримчак С. О., Бродський В. Я.).

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

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

Справа-клопотання К-24041
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Кармазіній Тетяні Віталіївні
у пров. Лисогірському у Голосіївському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 18.05.2016 №08/231-2208/ПР)
(ПР-9837 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 Кармазіній Тетяні Віталіївні у пров. Лисогірському у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-24446
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Шаповал Олені Віталіївні у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд»
(доручення КМР від 23.05.2016 №08/231-2282/ПР)
(ПР-9902 від 28.04.2016)

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
громадянці Шаповал Олені Віталіївні у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С, Баленко І. М ,
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Харченко О. В Ш а р і й В. В.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
16.8.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23245
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Київському національному університету

імені Тараса Шевченка на вул. Ломоносова, 42 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва
виробничої бази»
(доручення КМР від 11.08.2016 №08/231-3411/ПР)
(ПР-10964 від 04.08.2016)
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань освіти, науки, сім X молоді та спорту.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,54 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Київському національному університету імені Тараса Шевченка на
вул. Ломоносова, 42 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва
виробничої бази».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.9
Негрич М. М.9 Петровець О. Ф.9 Харченко О. В., Шарій В. В.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
16.8.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25919
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Калько Раїсі Анатоліївні у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд»
(доручення КМР від 19.05.2016 №08/231-2233/ПР)
(ПР-10004 від 18.05.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Калько Раїсі Анатоліївні у Дарницькому районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С.9 Баленко І. М.9
Негрич М. М.9 Петровець О. Ф.9 Харченко О. В., Шарій В. В.9
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
16.8.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25460

Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Ященко Ірині Анатоліївні у
пров. Вешенському, 53 у Деснянському районі для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 19.05.2016 №08/231-2246/ПР)
(ПР-9978 від 18.05.2016)
До постійної комісії надійшов лист голови Комітету
Верховної ради України з питань будівництва, містобудування і
житлово-комунального господарства С. І. Саратовського від
09.06.2016 вх. №Я-3732/8 щодо розгляду звернення гр. Ящекно І. А.
(вх. КМДА № Я-3732/8 від 09.06.2016) та справи К-25460.
До постійної комісії надійшов лист Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 01.07.2016 №057023-12691 щодо
відсутності повноважень на пошук альтернативної земельної
ділянки для гр. Ященко І. А.

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 Ященко Ірині Анатоліївні у пров. Вешенському, 53 у
Деснянському районі для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С , Баленко /. М.,
Негрич М, М., Петровець О. Ф., Харченко О. В., Шарій В. В.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
16.8.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23519
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Київському комунальному виробничому
підприємству «Міськпаливо» на бульв. Перова у
Дніпровському районі м. Києва для будівництва,
експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу
(АЗК)»
(доручення КМР від 19.04.2016 №08/231-1906/ПР)
(ПР-9722 від 15.04.2016)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Київському комунальному виробничому підприємству «Міськпаливо» на
бульв. Перова у Дніпровському районі м. Києва для будівництва, експлуатації
та обслуговування автозаправного комплексу (АЗК)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко /. М.,
Негрич М. М., Петровець О. Ф.у Харченко О. В., Шарій В. В.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
16.8.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26742
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Макарчук Галині Петрівні
на вул. Спортивній, 13 у Дніпровському районі м. Києва
для ведення садівництва»
(доручення КМР від 17.05.2016 №08/231-2200/ПР)
(ПР-9934 від 11.05.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Макарчук Галині Петрівні на вул. Спортивній, 13 у Дніпровському
районі м. Києва для ведення садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Справа-клопотання К-26585
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Красічковій Надії
Тимофіївні у мікрорайоні Жуляни Солом’янському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 19.05.2016 №08/231-2242/ПР)
(ПР-9982 від 18.05.2016)

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Красічковій Надії Тимофіївні у мікрорайоні Жуляни
Солом’янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О: С, Баленко І. М.,
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Харченко О. -В., Шарій В. В.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
16.8.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26734
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Бачеку Олексію
Олександровичу на вул. Керченській у Солом’янському
районі м. Києва для будівництва індивідуального гаража»
(доручення КМР від 25.05.2016 №08/231-2362/ПР)
(ПР-10045 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 Бачеку Олексію Олександровичу на вул. Керченській у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва індивідуального гаража».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С.> Баленко І. М ,
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Харченко О. В., Шарій В. В.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
16.8.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26729
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Довженку Сергію
Сергійовичу у Святошинському районі міста Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд»
(доручення КМР від 23.05.2016 №08/231-2280/ПР)
(ПР-9994 від 18.05.2016)

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Довженку Сергію Сергійовичу у Святошинському районі міста
Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Враховуючи те, що до складу постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування входить 23
депутати від різних депутатських фракцій та для прийняття відповідних
рішень нею необхідно 12 голосів, відсутність депутатів Київської міської ради
- членів комісії на її засіданнях перешкоджає оперативному та об’єктивному
вирішенню питань містобудування, архітектури та землекористування, що є
дуже важливими для міста.
Зокрема, для участі у засіданні комісії зареєструвалось 19 депутатів,
проте на кінець засідання, без поважної причини та не попередивши
головуючого, відсутні депутати Баленко І. М., Балицька О. С.,
Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю.
Враховуючи зазначене, звернутися до заступника міського голови секретаря Київської міської ради з проханням звернути увагу голів усіх фракцій
та депутатів - членів постійної комісії на необхідність їх присутності на
засіданнях постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування з метою недопущення порушення прав
громадян та інтересів територіальної громади при вирішенні питань що
належать до компетенції комісії.
А також, звернутись до постійної комісії Київської міської ради з питань
регламенту та депутатської етики з проханням надати висновок щодо
порушення вищевказаними депутатами Київради - членами постійної комісії
своїх обов’язків для вжиття заходів відповідного реагування відповідно до
Регламенту.

17.

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

17.1. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про оголошення території природно-заповідного
фонду місцевого значення та встановлення охоронних зон
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території в межах Подільського узвозу, Смородинського
узвозу та вулиці Нагірної в Шевченківському районі
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради
Д. Банаса (доручення КМР від 29.06.2016№08/231-2745/ПР)
з правовим висновком управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 16.09.2016 №08/2301896 - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 16.09.2016 N908/230-1896, проект рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 22 -ох арк,).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Банас Д. М., Олексієнко І. С.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування Банаса Д. М.
відхилити зауваження, викладені у правовому висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради від 16.09.2016
№08/230-1896, та підтримати проект рішення «Про оголошення території
природно-заповідного фонду місцевого значення та встановлення охоронних
зон території в межах Подільського узвозу, Смородинського узвозу та вулиці
Нагірної в Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою
щодо
відведення земельної ділянки
публічному акціонерному товариству «КИЇВЕНЕРГО» на
вул. Миколи Островського, 7 у Солом’янському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування енергоблока» з
правовим висновком управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 19.09.2016 №08/2301918 (ПР-9583 від 08.04.2016, справа-клопотання К-25574,
доручення КМР від 14.04.2016 №08/231-1824/ПР)
—
матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 19.09.2016 N908/230-1918, проект рішення з пояснювальною
запискою-н а 6-ти арк,).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
19.09.2016 №08/230-1918, та підтримати проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки публічному акціонерному товариству «КШВЕНЕРГО» на
вул. Миколи Островського, 7 у Солом’янському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування енергоблока».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С, Баленко Б М.,
Негрич М. М., Петровець О. Ф., Харченко О. В., Шарій В. А ,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали,
17.3. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про передачу земельної ділянки громадянину
Телюку Віталію Петровичу, члену садового товариства
«Південне» Дарницького району м. Києва, для ведення
колективного садівництва на вул. 61-ій Садовій, діл. 144 у
Дарницькому районі м. Києва» з правовим висновком
управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 19.09.2016 №08/230-1920 (.ПР-9213 від
10.03.2016, кадастрова справа А-12102, доручення КМР від
15.03.2016 N908/231-1346/ПР) -матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 19.09.2016 №08/230-1920, 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
19.09,2016 М08/230-1920, та відхилити проект рішення «Про передачу
земельної ділянки громадянину Телюку Віталію Петровичу, члену садового
товариства «Південне» Дарницького району м. Києва, для ведення
колективного садівництва на вул. 61-ій Садовій, діл. 144 у Дарницькому
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству
з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «СХІДНІ
СОЛОДОЩІ» на вул. Миколи Грінченка, 10/6 (літера А) у
Голосіївському районі м. Києва для реконструкції,
експлуатації та подальшого обслуговування комплексу
будівель з надання ритуальних послуг» з правовим
висновком управління правового забезпечення діяльності
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Київської міської ради від 19.09.2016 №08/230-1923
(ПР-10042 від 20.05.2016, справа-клопотання К-26214,
доручення КМР від 23.05.2016 N908/231-2279/ПР) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 19.09.2016 М08/230-1923, проект рішення з пояснювальною
запискою - на 9-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
19.09.2016 Л208/230-1923, та відхилити проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ
«СХІДНІ СОЛОДОЩІ» на вул. Миколи Грінченка, 10/6 (літера А) у
Голосіївському районі м. Києва для реконструкції, експлуатації та подальшого
обслуговування комплексу будівель з надання ритуальних послуг».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради
«Про
передачу
товариству з
обмеженою
відповідальністю «СТОЛИЦЯ» земельних ділянок для
будівництва, експлуатації та обслуговування житловорекреаційного комплексу з об’єктами інженернотранспортної інфраструктури між просп. Миколи Бажана та
вул. Зарічною у Дарницькому районі м. Києва» з правовим
висновком управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради від 21.09.2016 №08/230-1948
(ПР-9963 від 17.05.2016, кадастрова справа Д-7239,
доручення КМР від 18.05.2016 М08/231-2226/ПР) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 21.09.2016 N908/230-1948, проект рішення з пояснювальною
запискою - на 10-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Зубко Ю. Г., Бережний О. В.
Голосували: за відхилення зауважень, викладених у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
21.09.2016 №08/230-1948, та підтримку проекту рішення «Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю «СТОЛИЦЯ» земельних ділянок
для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-рекреаційного

комплексу з об’єктами інженерно-транспортної інфраструктури між
просп. Миколи Бажана та вул. Зарічною у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти» - немає, «утрималось» - 2 (Картавий І. Л.,
Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Баленко І. М.,
Бродський В. Я., Негрич М. М.> Петровець О. Ф., Харченко О'. В.,
Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
18. Різне (розгляд депутатських звернень, листів, розгляд та затвердження
протоколів засідань робочих груп, ознайомлення депутатів з проектами
рішень) - матеріали додаються.

18.1. СЛУХАЛИ:

Розгляд листа-звернення громадської організації «Законна
забудова» від 05.09.2016 вх. №28671 щодо створення
робочої групи стосовно вирішення питання добудови ЖК
«Мозаїка» на вул. Стратегічне шосе, 53 у Голосіївському
районі м. Києва - матеріали додаються.
(лист-звернення громадської організації «Законна забудова» від 05.09.2016
вх. №28671 - на 1-му арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Розгляд листа-звернення громадської організації «Законна
забудова» від 05.09.2016 вх. №28671 щодо створення робочої групи стосовно
вирішення питання добудови ЖК «Мозаїка» на вул. Стратегічне шосе, 53 у
Голосіївському районі м. Києва перенесено на наступне засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування у зв’язку з відсутністю кворуму.

18.2. СЛУХАЛИ:

Лист велосипедного заводу ТОВ «Ардіс» від 16.09.2016
вх. №08/15640 щодо збільшення терміну оренди земельної
ділянки по вул. Берковецькій, 1 у Святошинському районі
м. Києва з цільовим призначенням для реконструкції,
експлуатації та обслуговування виробничо-складських
будівель з 10 на 20 років -матеріали додаються.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.09.2016 було
прийнято рішення 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» (ПР-10954 від 29.07.2016) за умови
виключення з цільового призначення земельної ділянки слова

«реконструкція».
(Лист велосипедного заводу ТОВ «Ардіс» від 16.09.2016 вх. №08/15640 - на
1-му арк.)

УХВАЛИЛИ: Розгляд листа велосипедного заводу ТОВ «Ардіс» від 16.09.2016
вх. №08/15640 щодо збільшення терміну оренди земельної ділянки по
вул. Берковецькій, 1 у Святошинському районі м. Києва з цільовим
призначенням для реконструкції, експлуатації та обслуговування виробничоскладських будівель з 10 на 20 років перенесено на наступне засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування у зв’язку з відсутністю кворуму.

18.3. СЛУХАЛИ:

Розгляд та затвердження протоколу засідання робочої
групи під головуванням Балицької О. С., створеної на
засіданні постійної комісії Київської міської ради від
13.07.2016 для додаткового вивчення депутатського
звернення депутата Київської міської ради Балицької О. С.
від 29.06.2016 №08/279/08/005-279 (вх. №08/11693 від
07.07.2016) щодо можливого будівництва за адресою:
вул. Бульварно-Кудрявська
(Воровського),
29
у
Шевченківському районі м. Києва - матеріали додаються.
(протокол робочої групи від 19.09.2016 (реєстр, від 22.09.2016 №120) з
додатками до нього - на 39-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Балицька О. С.
1. Голосували: взяти за основу протокол робочої групи під головуванням
Балицької О. С., створеної на засіданні постійної комісії Київської міської
ради від 13.07.2016 для додаткового вивчення депутатського звернення
депутата Київської міської ради Балицької О. С. від 29.06.2016
№08/279/08/005-279 (вх. №08/11693 від 07.07.2016) щодо можливого
будівництва за адресою: вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 29 у
Шевченківському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко /. М., Меліхова Т. І.,
Михайленко В. О., Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
2.

Голосували: Провести консультації з громадою щодо можливого
будівництва на земельній ділянці забудовником ТОВ «Рембудмонтажсервіс».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Михайленко В. О., Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.

3. Голосували: Звернутися до постійної комісії Київської міської ради з
питань освіти, науки, сім% молоді та спорту з метою розгляду питання
відновлення функціонування дитячого садочку № 13 за адресою:
вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 29 у Шевченківському районі
м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Михайленко В. О., Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
4. Голосували: Звернутись до органів прокуратури з метою розслідування ними
питання порядку набуття земельної ділянки у користування забудовником
ТОВ «Рембудмонтажсервіс», а також з метою з’ясування вже наявної у них
інформації з приводу цього питання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти» - немає, «утрималось» - 4 (Кримчак С. О.,
Міщенко О. Г., Харченко О. В., Кісільов І. П.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Михайленко В. О., Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
5. Голосували: Рекомендувати Київській міській раді та Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) не поновлювати договір оренди земельної
ділянки, після закінчення його строку дії, тобто 4 вересня 2018 року.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 3 (Кісільов І. П.,
Негрич М. М., Бродський В. Я.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. І.,
Михайленко В. О., Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити протокол засідання робочої групи під
головуванням Балицької О. С., створеної на засіданні постійної комісії
Київської міської ради від 13.07.2016 для додаткового вивчення депутатського
звернення депутата Київської міської ради Балицької О. С. від 29.06.2016
№08/279/08/005-279 (вх. №08/11693 від 07.07.2016) щодо можливого
будівництва за адресою: вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 29 у
Шевченківському районі м. Києва.
2.
Провести консультації з громадою щодо можливого будівництва на
земельній ділянці забудовником ТОВ «Рембудмонтажсервіс».

3.
Звернутися до постійної комісії Київської міської ради з питань
освіти, науки, сім% молоді та спорту з метою розгляду питання
відновлення функціонування дитячого садочку № 13 за адресою:
вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 29 у Шевченківському районі
м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Меліхова Т. /.,
Михайленко В. О., Петровець О. Ф,, Шарій В, В., Шкуро М, Ю.
участі в голосуванні не брали,
18.4. СЛУХАЛИ:

Розгляд листа Товариства з обмеженою відповідальністю
«ПАНТЕОН-Актив» від 22.09.2016 №02 (вх. №08/16033 від
22.09.2016) щодо безпідставності розірвання у 2008 році на
підставі рішення Київської міської ради від 30.10.2008
№292/592 договору оренди земельної ділянки №82-6-00473
від 29.12.2007 та надання доручення Департаменту
земельних ресурсів виконавчого орану Київської міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
підготувати проект рішення про скасування рішення
Київської міської ради від 30.10.2008 №292/592 «Про
розірвання договору оренди земельної ділянки від
29.12.2007 №82-6-00473» -матеріали додаються.
(листа Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАНТЕОН-Актив» від
22.09.2016 №02 (вх. №08/16033 від 22.09.2016) - на 1-му арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Розгляд листа Товариства з обмеженою відповідальністю
«ПАНТЕОН-Актив» від 22.09.2016 №02 (вх. №08/16033 від 22.09.2016) щодо
безпідставності розірвання у 2008 році на підставі рішення Київської міської
ради від 30.10.2008 №292/592 договору оренди земельної ділянки №82-600473 від 29.12.2007 та надання доручення Департаменту земельних ресурсів
виконавчого орану Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) підготувати проект рішення про скасування рішення Київської
міської ради від 30.10.2008 №292/592 «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 29.12.2007 №82-6-00473» перенесено на наступне
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування у зв9язку з
відсутністю кворуму.

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

19. СЛУХАЛИ:

Пропозицію члена постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Назаренка В, Е. щодо розгляду листа
представників
ініціативної
групи
мешканців
Солом’янського району щодо зупинення незаконного
будівництва за адресою: вул. Курська, 17 та внесення до
земельного кадастру парку, який розташований між
вулицями Пилипа Козицького, Уманською, Курською та
Єреванською.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Картавий І. Л., Шкуро М. Ю.,
Харченко О. В., Негрич М. М., Зубко Ю. Г., Кісільов І. П., Росляков В. В.,
Буділов М. М., Бєжинар М. Я., Дюжев С. А.
Голосували: за створення робочої групи у складі членів постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Міщенка О. Г., Рослякова В. В. під головуванням
депутата Назаренка В. Е. для додаткового вивчення цього питання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 3 (Зубко Ю. Г.,
Негрич М. М., Шкуро М. Ю.).

Депутати Київської міської ради Балицька О: С., Кримчак С. О.,
Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Петровець О. Ф., Шарій В. В.
участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
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За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Назаренка В. Е.
голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс зазначене
питання на повторне голосування.
Голосували: за створення робочої групи у складі членів постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Міщенка О. Г., Рослякова В. В. під головуванням
депутата Назаренка В. Е. для додаткового вивчення цього питання.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 4 (Зубко Ю. Г.,
Негрич М. М., Шкуро М. Ю., Міщенко О. Г.).

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Меліхова Т.
Михайленко В. О., Петровець О. Ф., Шарій В. В. участі в
голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
УХВАЛИЛИ: Звернутися до Департаменту державної архітектурнобудівельної інспекції у м. Києві з проханням провести перевірку щодо

законності проведених будівельних робіт за адресою: вул,. Курська, 17 у
Солом ’янському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 4 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Балицька О. С., Меліхова Т. І.>
Михайленко В. О., Петровець О. Ф., Шарій В. і?, участі в
голосуванні не брали.
20. СЛУХАЛИ:

Пропозицію голови постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Міщенка О. Г. щодо повторного
розгляду проекту розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) «Про внесення змін до Положення про
Департамент містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)» (лист Департаменту містобудування та
архітектури від 01.09.2016 вх. №08/14838 щодо погодження
нової редакції Положення про Департамент містобудування
та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) - матеріли
додаються.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 23.09.2016
проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) взято за основу.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кримчак С. О., Балицька О. С., Харченко О. В.,
Меліхова Т. І., Зубко Ю. Г., Коляденко В. М., Дюжев С. А.
УХВАЛИЛИ: 1. Перенести розгляд проекту розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
«Про внесення змін до Положення про Департамент містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)» на наступне засідання постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування.
2. Депутатам Київської міської ради - членам постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування надати свої пропозиції та зауваження до вказаного
проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) у письмовому вигляді до
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
3. Направити зазначений проект розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на
розгляд постійних комісій Київської міської ради з питань місцевого

самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків та з питань
регламенту та депутатської етики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Негрич М. М.,
Петровець О. Ф., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
За пропозицією заступника голови постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Харченка О. В. надати доручення Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) при підготовці відмов при наданні
адміністративних послуг вказувати всі можливі причини відмови, при
виконанні яких не може бути інших підстав для відмови у наданні послуги,
та передбачити персональну відповідальність посадових осіб, які надали
не повний перелік можливих причин відмови.

Голова комісії

О. Г. Міщенко

Секретар комісії

І. Л. Картавий

Вик.: Осадча

В цьому документі
пронумеровано та прошито 133
сторінки.
остійної комісії
міської ради з питань
вання, архітектури та
іування

О. Г. Міщенко

