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

тел./факс (044) 202-73-09

П ротокол № 22
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування

від 04.10.2016
Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
10-й поверх, зала засідань 1017, 10:00
Присутні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування:

Міщенко О. Г.

-

голова постійної комісії, головуючий;

Марченко Р. В.

-

Кісільов І. П.

-

Турець В. В.
Харченко О. В.

-

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

Картавий І. Л.

-

секретар постійної комісії;

Баленко І. М.
Балицька О. С.
Банас Д. М.
Бродський В. Я.
Зубко Ю. Г.
Меліхова Т. І.
Михайленко В. О.
Негрич М. М.
Непоп В. І.

-

члени постійної комісії

Петровець О. Ф.
Римаренко С. Г.
Росляков В. В.
Старовойт В. М.
Шарій В. В.
Шкуро М. Ю.
Всього присутні 21 депутати Київської міської ради, члени постійної комісії.
Відсутні депутати: Кримчак С. О., Назаренко В. Е.
Запрошені:
Манойленко Н. В.,
Богатов К. В.,
Новіков О. О.,
Криворучко Т. Г.,
Бохняк В. Я.
Марченко В. П.

Свистунов О. В.

Марченко О. Л.

Поліщук О. Г.

Кулаковський Ю. П.

Мосійчук Ю. А.

Бреус Ю. М.

Савчук А. А.

Дюжев С. А.

депутати Київської міської ради;

заступник
начальника
управління
державного
управління
земельного
кадастру
Г оловного
Держгеокадастру у м. Києві;
директор Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
директор
департаменту
з
питань
державного
архітектурно-будівельного
контролю міста
Києва
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);
заступник директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
заступник начальника служби містобудівного кадастру
Департаменту
містобудування
та
архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
головний спеціаліст відділу аналізу кадастрової
інформації та розвитку ГІС служби містобудівного
кадастру Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
головний
спеціаліст
Інституту
архітектурного
менеджменту;

Шевченко О. В.
Вінецька Р. М.,
Чорна Н. М.,
Білокінь С. П.,
Антоненко Д. М.,
Баторшина Л. І.,
Сенаторов В. В.,
Демченко Л. Т.,
Рогач А. В.
Криворучко Т. Г.
Довбешко М. Л.,
Суятінов О. Д.,
ЗадеракаЮ . В.,
Соловйов А. О.
Бірголова О. М.,
Пивроцький Р.,
Бобровський А. В.,
Кожем’чко Є. О.,
Бірюкова О. М.
Юнчер І.,
Зіїка О. М.
Сивура О. О.
Янковська Т. С.
Орлова ГЛ.
Іванченко М. І.,
Грабчак В. М.
Юшковський Д. Е.
Кобзюк Ю. Ю.
Копиленко М. Л.
Новак С. І.
Панько Ю. В.
Сокол В. Є.
Васько І. П.
Дівчур І. Д.
Кустов В. О.
Бендас В. В.
Ревич Н. В.
Караульна Г. В.
Рюмшина Л. П.,
Луценко В. М.
Зельська КЛ.,
Якубенко Р. В.,
Требов А. Б.
Кучмін А. Т.,
Щербак М. В.
Сиволапенко В. В.

представник ГО «Київська міська спілка ветеранів
АТО»;
по питанню 1 порядку денного;

по питанню 3 порядку денного;
по питанню 7 порядку денного;

- по питанню 8 порядку денного;

по питанню 9 порядку денного;
по справі-клопотанню К-26392;
по справі-клопотанню А -11486;
по справі-клопотанню А -11488;
по справі-клопотанню А-22128;
по
по
по
по
по
по
по
по
по
по
по
по
по

справі ■клопотанню А-22524;
справі ■клопотанню А-22656;
справі -клопотанню А-22150;
справі ■клопотанню А -17592;
справі -клопотанню П-9374;
справі -клопотанню А -18857;
справі ■клопотанню П -918 8;
справі -клопотанню К-26291;
справі -клопотанню А-5398;
справі ■клопотанню Д-7083;
справі ■клопотанню П-3522;
справі -клопотанню А -17488;
справі ■клопотанню П-9352;

по справі-клопотанню К-24754;

по справі-клопотанню К-26864,
по справі-клопотанню А-22608,

Підрушняк М. В.,
Костіна Т.
Погоріла Ю. В.,
Грицькова І. В.
Суміна Л. М.
Мирощник Т. І.
Алієв Н. М.
Матусевич Л. Б.
Мельник М. П.
Семенець К. М.
Старшинов Б. М.
Принесенко О. С.
Гаврилюк В. І.
Чуприна С. Ю.
Іванюк С. К.,
Безкоровайна С. В.,
Кізін С. В.
Ульянов Д. В.

по справі-клопотанню Д-7586;
по
по
по
по
по
по
по
по
по
по
по

справі-клопотанню А-22307;
справі-клопотанню А -12458;
справі-клопотанню А-22254;
справі-клопотанню А-22255;
справі-клопотанню А-22257;
справі-клопотанню А-22258;
справі-клопотанню А-22259;
справі-клопотанню А-22256;
справі-клопотанню Є -1351;
справі-клопотанню А-22623;
п. 15.1 порядку денного;

п оп. 15.2 порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування
04.10.2016
1. Розгляд депутатського звернення В. Е. Назаренка (від. 28.09.2016
вх. №08/16574) щодо детального дослідження обставин порушень
законодавства України під час будівництва за адресою: м. Київ,
вул. Курська, 17 -м ат еріали додаються.
2.

Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу земельній ділянці,
що розташована впродовж будинку 48 на бульварі Перова у Дніпровському
районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради
С. Артеменка (№08/231-2900/ПР від 11.07.2016) - матеріали додаються.

3. Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу земельній ділянці
площею 0,96 га від будівлі СЗШ №4 по вулиці Стальського, 26А та вздовж
будинків 4А, 2Б, 2А та 2 по вулиці Курнатовського у Дніпровському районі
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради Т. Криворучка
(№08/231-3000/ПР від 14.07.2016) - матеріали додаються.
4. Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу земельній ділянці,
що розташована на вулиці Бережанській, біля будинків №10-20 в
Оболонському районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради
О. Л. Веремеєнко (№08/231-3262/ПР від 28.07.2016) - матеріали додаються.

5. Розгляд проекту ріш ення «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 заступника міського голови - секретаря від
28.07.2016№ 08/231-3261/ПР) - матеріали додаються.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування 27.09.2016 було прийнято рішення перенести розгляд
цього питання та розглянути його в присутності суб 'єкта подання.

6. Розгляд проекту ріш ення «Про розірвання договору оренди земельної
ділянки площею 0,3482 га на проспекті Володимира Маяковського, 2-6 у
Деснянському районі м. Києва, укладеного між Київською міською радою та
товариством з обмеженою відповідальністю науково-технічне підприємство
«Бонус-П» № 62-6-00264 від 14.11.2006 та надання земельній ділянці статусу
скверу» за поданням депутата Київської міської ради П. М. Кузика (№08/2313851/ПР від 16.09.2016) - матеріали додаються.
I. 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.
8. Розгляд звернення представника ініціативної групи інвесторів ЖК «Ье§о
Ноизе» від 08.09.2016 вх. №08/Б-10691 щодо необхідності надання допомоги у
вирішенні проблемних питань, що виникли при будівництві житлового
комплексу «Ье§о Ноизе» на вул. Сиваській, 12/2 -м ат еріали додаються.
9. Розгляд колективного звернення мешканців житлового будинку на
вул. Ломоносова, 79 щодо створення робочої групи для врегулювання спірних
питань із забудовником ЖК «Еврика» на розі вул. М. Ломоносова, 79 та
вул. Софії Ковалевської (від 27.09.2016 вх. № 08/Ю -11323) — матеріали
додаються.
10. Розгляд проекту ріш ення «Про порушення перед Головою Верховної Ради
України клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради України
Власенко Олесі Олегівни» за поданням заступника голови Київської міської
державної адміністрації О. Спасибка (№08/231-3900/ПР від 21.09.2016) матеріали додаються.
I I . П овторний 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)»
(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 27.09.2016 було прийнято рішення перенести розгляд
на наступне засідання постійної комісії, депутатам Київської міської ради надати

пропозиції до проекту Положення, а також направити матеріали на розгляд постійних
комісій Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та
міжнародних зв'язків та з питань регламенту та депутатської етики.

12. Розгляд кадастрових справ —м ат еріали додаються.
12.1. Розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні особи).
12.2. П овторний розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні
особи).
12.3. Розгляд кадастрових справ (затвердження проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок; зміна цільового призначення земельних
ділянок)
12.4. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди земельних
ділянок та внесення змін до них).
12.5. П овторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди
земельних ділянок та внесення змін до них).
12.6. Розгляд кадастрових справ (погодження технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельних ділянок).
12.7. Розгляд кадастрових справ (приватизація).
12.8. П овторний розгляд кадастрових справ (приватизація).
12.9. Розгляд кадастрових справ (громадяни).
12.10.Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни).
12.11.Розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішень Київської міської
ради).
12.12.Розгляд кадастрових справ (розірвання договоів оренди земельних
ділянок).
12.13.Розгляд кадастрових справ (надання дозволів на проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок; продаж земельних ділянок або
права на них на земельних торгах (аукціоні).
12.14.Повторний розгляд кадастрових справ (продаж земельних ділянок).
13. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються
13.1. Розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни)
13.2. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - державні,
комунальні підприємства)
13.3. П овторний розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок - державні,
комунальні підприємства).
13.4. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передача їх в
суборенду - юридичні особи).
13.5. П овторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок - юридичні
особи).
13.6. Розгляд справ-клопотань (відмова у наданні дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок).

14. Розгляд правових висновків управління правового
діяльності К иївської міської ради - матеріали додаються.

забезпечення

15. Різне (розгляд листів, розгляд та затвердження протоколів засідань робочих
груп, ознайомлення депутатів з проектами рішень) - матеріали додаються.
П итання, винесені на розгляд додатково, прийняті рекомендації,
висновки та інші ріш ення постійної комісії К иївської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
•

•

•

~Ш ґ*

**

♦♦

•

♦♦

16. Пропозиція члена постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Непопа В. І. щодо
розгляду проекту рішення «Про надання земельної ділянки управлінню освіти
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації для
реконструкції, експлуатації та обслуговування дошкільного навчального
закладу на вул. Дегтярівській, 43-а у Шевченківському районі м. Києва» (ПР11655 від 03.10.2016, кадастрова справа Д -7 7 15) - матеріали додаються.
17. Пропозиція члена постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Харченка О. В. щодо
розгляду листа Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного
контролю міста Києва від 27.09.2016 №073-848 стосовно виконання в повному
обсязі заходів з передачі відповідної документації та вирішення питань,
пов’язаних з функціонуванням структурного підрозділу - Департаменту з
питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), пов’язаних з передачею повноважень від Державної
архітектурно - будівельної інспекції України - матеріали додаються.
18. П ропозиція депутата К иївської міської ради Н овікова О. О. щодо розгляду
звернення ініціативної групи стосовно забезпечення захисту інтересів
громадян-мешканців будівель,що знаходяться поблизу розпочатого
будівництва , і недопущення незаконного будівництва по вул. Практична, 1 у
Солом'янському районі м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко
Василевський О. Ю.

О.

Г.,

Харченко О.

В.,

Новіков

О.

О.,

Голосували: за внесення до порядку денного засідання від 04.10.2016 постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування звернення ініціативної групи щодо забезпечення захисту
інтересів громадян-мешканців будівель, що знаходяться поблизу розпочатого
будівництва , і недопущення незаконного будівництва по вул. Практична, 1 у
Солом'янському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає,
«утрималось» - 8
(Міщенко О. Г., Кісільов І. П., Турець В. В., Баленко І. М., Зубко Ю. Г.,
Картавий І. Л., Негрич М. М., Петровець О. Ф.).

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М, Баленко І. М.
участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято

1. СЛУХАЛИ:

Розгляд депутатського звернення В. Е. Назаренка
(від. 28.09.2016 вх. №08/16574) щодо детального дослідження
обставин порушень законодавства України під час
будівництва за адресою: м. Київ, вул. Курська, 17 - матеріали
додаються.
(лист депутатське звернення В. Е. Назаренка
вх. №08/16574) з додатками до нього - на 16-ох арк.)

(від.

28.09.2016

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд депутатського звернення В. Е. Назаренка
(від. 28.09.2016 вх. №08/16574) щодо детального дослідження обставин
порушень законодавства України під час будівництва за адресою: м. Київ,
вул. Курська, 17.
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Назаренка В. Е., Непопа В. І., Негрича М. М.,
Ш кураМ . Ю., Кримчака С. О. для додаткового вивчення цього питання.
Головою робочої групи визначити депутата Кримчака С. О.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Старовойт В. М.,
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
2. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована впродовж будинку 48 на
бульварі Перова у Дніпровському районі м. Києва», за
поданням депутата Київської міської ради С. Артеменка
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської
ради
від
11.07.2016
№ 08/231-2900/ПР)
матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 11.07.2016№08/231-2900/ПР; копія проекту рішення з
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 13-ох арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована впродовж будинку 48 на бульварі Перова у
Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. АГ., Старовойт В. АГ.,
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
3. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці площею 0,96 га від будівлі СЗШ №4 по
вулиці Стальського 26А та вздовж будинків 4А, 2Б, 2А та 2 по
вулиці Курнатовського районі у Дніпровському районі
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради
Т. Криворучка (доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 14.07.2016 №08/2313000/ПР) - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 14.07.2016№08/231-З000/ПР; копія проекту рішення з
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 23-ох арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Криворучко Т. Г., Кулаковський Ю. П.,
Харченко О. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення
земельній ділянці площею 0,96 га від будівлі
26А та вздовж будинків 4А, 2Б, 2А та 2 по
Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає,

«Про надання статусу скверу
СЗШ №4 по вулиці Стальського
вулиці Курнатовського районі у
«утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. АГ., Старовойт В. АГ.,
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
4. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вулиці Бережанській,
біля будинків № 10-20 в Оболонському районі м. Києва» за
поданням депутата Київської міської ради О. Л. Веремеєнко
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської
ради
від
28.07.2016
№ 08/231-3262/ПР)
матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 28.07.2016№08/231-3262/ПР; копія проекту рішення з
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 12-ох арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Меліхова Т. І.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вулиці Бережанській, біля будинків

№10-20 в Оболонському районі м. Києва», оскільки площа земельної ділянки
перевищує 2,0 га, а згідно з Законом України «Про мораторій на видалення
зелених насаджень на окремих об'єктах благоустрою зеленого господарства
м. Києва» сквер - упорядкована ділянка зелених насаджень площею від 0,02
до 2,0 гектара, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення
населених місць, призначена для короткочасного відпочинку населення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Римаренко С. Г.,
Старовойт В. М., Харченко О. В., Турець В. В. участі в
голосуванні не брали.
5. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «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 заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 28.07.2016 №08/2313261/ПР) - матеріали додаються.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 27.09.2016 було
прийнято рішення перенести розгляд цього питання та розглянути його
в присутності суб 'єкта подання.
(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 11-ох арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Меліхова Т. І.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради - члена
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Меліхової Т. І. підтримати проект
рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована на
вул. Джерельній, напроти будинків №3 та 6/5 в Оболонському районі м. Києва»
з рекомендаціями, а саме: слова та цифри «0,2 га» замінити словами та
цифрами «0,45 га».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Римаренко С. Г.,
Старовойт В. М., Харченко О. В., Турець В. В. участі в
голосуванні не брали.
6. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки площею 0,3482 га на проспекті Володимира
Маяковського, 2-6 у Деснянському районі м. Києва,
укладеного між Київською міською радою та товариством з
обмеженою відповідальністю науково-технічне підприємство

«Бонус-П» № 62-6-00264 від 14.11.2006 та надання земельній
ділянці статусу скверу» за поданням депутата Київської
міської ради П. М. Кузика (доручення заступника міського
голови — секретаря Київської міської ради від 16.09.2016
№08/231-3851/ПР) - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови — секретаря Київської міської
ради від 16.09.2016 №08/231-3851/ПР, копія проекту рішення з
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 20-ох арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Балицька О. С., Негрич М. М.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки площею 0,3482 га на проспекті Володимира Маяковського,
2 - б у Деснянському районі м. Києва, укладеного між Київською міською
радою та товариством з обмеженою відповідальністю науково-технічне
підприємство «Бонус-П» № 62-6-00264 від 14.11.2006 та надання земельній
ділянці статусу скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Балицька О. С.)

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Старовойт В. М.,
Римаренко С. Г., БанасД. М. участі в голосуванні не брали.
7. 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.
(звернення громадської організації «Законна забудова» від 05.09.2016
вх. №28671 та додатки до нього - на 3-ох арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Соловйов А. О., Кулаковський Ю. П.
УХВАЛИЛИ: 1. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Міщенка О. Г., Рослякова В. В Н е г р и ч а М. М.,
Картавого І. Л., Петровця О. Ф. для додаткового вивчення цього питання.
Головою робочої групи визначити депутата Міщенка О. Г.
2.
Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Римаренко С. Г.,
Старовойт В. М., Харченко О. В., Турець В. В. участі в
голосуванні не брали.
8. СЛУХАЛИ:

Розгляд

звернення

представника

ініціативної

групи

інвесторів ЖК «Ье§о Ноше» від 08.09.2016 вх. №08/Б-10691
щодо необхідності надання допомоги у вирішенні проблемних
питань, що виникли при будівництві житлового комплексу
«Ье§о Ноше» на вул. Сиваській, 12/2 - матеріали
додаються.
(звернення представника ініціативної групи інвесторів Ж К «Ьеуо Ноше»
від 08.09.2016 вх. №08/Б-10691 та додатки до нього - на 6-ох арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Бірюкова О. М., Кулаковський Ю. П.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд звернення представника ініціативної групи
інвесторів ЖК «Ье§о Ноше» від 08.09.2016 вх. №08/Б-10691 щодо
необхідності надання допомоги у вирішенні проблемних питань, що виникли
при будівництві житлового комплексу «Ье§о Ноше» на вул. Сиваській, 12/2.
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Міщенка О. Г., Рослякова В. В., Негрича М. М.,
Картавого І. Л., Петровця О. Ф. для додаткового вивчення цього питання.
Головою робочої групи визначити депутата Міщенка О. Г.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Римаренко С. Г.,
Старовойт В. М., Харченко О. В., Турець В. В. участі в
голосуванні не брали.
9. СЛУХАЛИ:

Розгляд колективного звернення мешканців житлового
будинку на вул. Ломоносова, 79 щодо створення робочої
групи для врегулювання спірних питань із забудовником ЖК
«Еврика» на розі вул. М. Ломоносова, 79 та вул. Софії
Ковалевської (від 27.09.2016 вх. № 08/Ю -11323) - матеріали
додаються.
(колективне
звернення
мешканців
житлового
будинку
на
вул. Ломоносова, 79 від 27.09.2016 вх. №08/Ю-11323 та додатки до
нього - на 2-ох арк,).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Заїка О. О.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд колективного звернення мешканців
житлового будинку на вул. Ломоносова, 79 щодо створення робочої групи для
врегулювання спірних питань із забудовником ЖК «Еврика» на розі
вул. М. Ломоносова, 79 та вул. Софії Ковалевської (від 27.09.2016 вх. №08/Ю11323).
2.
Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Кримчака С. О., Харченка О. В., Бродського В. Я. для

додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Кримчака С. О.
3.
Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 6 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Турець В. В
БанасД. М., Старовойт В. М., Римаренко С. Г. участі в
голосуванні не брали.
10. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту ріш ення «Про порушення перед Головою
Верховної ради України клопотання про нагородження
Грамотою Верховної Ради України Власенко Олесі Олегівни»
за поданням заступника голови Київської міської державної
адміністрації О. Спасибка (№08/231-3900/ПР від 21.09.2016) матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
21.09.2016 №08/231-3900/ПР , копія проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 15-ох арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про порушення перед Головою
Верховної Ради України клопотання про нагородження Грамотою Верховної
Ради України Власенко Олесі Олегівни».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Турець В. В.,
БанасД. М., Старовойт В. М., Римаренко С. Г. участі в
голосуванні не брали.
11. СЛУХАЛИ:

П овторний розгляд проекту розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київська міська державна
адміністрація) «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 27.09.2016 було
прийнято рішення перенести розгляд цього питання на наступне
засідання постійної комісії, депутатам Київської міської ради надати
пропозиції до проекту Положення, а також направити матеріали на

розгляд постійних комісій Київської міської ради з питань місцевого
самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків та з питань
регламенту та депутатської етики.
(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) - на
17 - ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд 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)».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Кісільова І. П., Негрича М. М., Зубка Ю. Г.,
Картавого І. Л., Марченка Р. В. для додаткового вивчення цього питання.
Головою робочої групи визначити депутата Кісільова І. П.
Депутатам - членам постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування у разі наявності
пропозицій та зауважень щодо вказаного проекту розпорядження, надати
їх до робочої групи.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Турець В. В.,
БанасД. М., Старовойт В. М., Римаренко С. Г. участі в
голосуванні не брали.
12. Розгляд кадастрових справ - матеріали додаються
12.1. Розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні особи):
12.1.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7829
Проект
рішення
«Про
надання
комунальному
підприємству з утримання та експлуатації житлового
фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд»
земельних ділянок для будівництва, обслуговування та
експлуатації
житлового
будинку
з
вбудованоприбудованими приміщеннями на перетині вул. Мілютенка
та вул. Шолом-Алейхема у Деснянському районі м. Києва»
(ПР-11620 від 28.09.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.09.2016 №08/231-4018/ПР)

Земельні ділянки площею 0,5514 га та 0,1726 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Харченко О. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання комунальному
підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального
призначення «Спецжитлофонд» земельних ділянок для будівництва,
обслуговування
та експлуатації житлового
будинку з
вбудованоприбудованими приміщеннями на перетині вул. Мілютенка та вул. ШоломАлейхема у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., БанасД. М.,
Старовойт В. М., Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
12.1.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-11620
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «БІРЖА-СЕРВІС» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування торгово-офісної будівлі на
вул. Райдужній, 8 у Дніпровському районі м. Києва» (ПР8553 від 27.01.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 10.02.2016 №08/231-824/ПР)

Земельна ділянка площею 0,2626 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Кулаковський Ю. П.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «БІРЖА-СЕРВІС» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування торгово-офісної будівлі на вул. Райдужній, 8 у
Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Бродський В. Я.)

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., БанасД. М.,
Старовойт В. М., Міщенко О. Г., Римаренко С. Г. участі в
голосуванні не брали.

12.1.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22608
Проект рішення «Про передачу громадянам Підрушняк
Марині Володимирівні та Сиволапенку Вячеславу
Вячеславовичу земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування закладу громадського харчування на
вул. Раїси Окіпної, 4 літ. «А», «Б» у Дніпровському районі
м. Києва» (ПР-11077 від 18.08.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.08.2016 №08/231-3536/ПР)

Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики (витяг
№08/286-462 від 20.09.2016 з протоколу №22 від 14.09.2016) з
рекомендаціями, а саме: враховуючи звернення заявників, змінити
термін оренди земельної ділянки з 5-ти на 10 років.

Земельна ділянка площею 0,0344 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянам
Підрушняк Марині Володимирівні та Сиволапенку Вячеславу Вячеславовичу
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування закладу громадського
харчування на вул. Раїси Окіпної, 4 літ. «А», «Б» у Дніпровському районі
м. Києва» з рекомендаціями, а саме: слова та цифру «на 5 років» замінити
словами та цифрами «на 10 років», враховуючи рішення постійної комісії
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики, викладене у витязі №08/286-462 від 20.09.2016 з протоколу №22
від 14.09.2016.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Картавий І. Л.)

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., БанасД. М.,
Старовойт В. М., Міщенко О. Г., Римаренко С. Г. участі в
голосуванні не брали.

12.1.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7083
Проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТОРГОВИЙ ДІМ
о
«ГЛОРІЯ-ТРЕИД» земельної ділянки для реконструкції
будівель
- нежитлових
приміщень
торговельного
призначення з подальшою експлуатацією на площі
Оболонській, 6 в Оболонському районі м. Києва» (ПР-11444
_____ _____

від 20.09.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 21.09.2016 №08/231-3915/ПР)

Земельна ділянка площею 0,1497 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення
«Про передачу
ТОВАРИСТВУо З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ
«ГЛОРІЯ-ТРЕИД» земельної ділянки для реконструкції будівель - нежитлових
приміщень торговельного призначення з подальшою експлуатацією на площі
Оболонській, 6 в Оболонському районі м. Києва» на чергове засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., БанасД. М.,
Старовойт В. М., Міщенко О. Г., Римаренко С. Г. участі в
голосуванні не брали.

12.1.5. 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» (ПР-11413 від 14.09.2016).
(доручення заступника міського голови Київської міської ради від 14.09.2016 №08/231-3846/ПР)

Земельна ділянка площею 0,3444 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., БанасД. М.,
Старовойт В. М., Міщенко О. Г., Римаренко С. Г. участі в
голосуванні не брали.
12.1.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7671
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «ШАТО» земельної ділянки для
експлуатації
та
обслуговування
(адміністративноскладської) нежитлової будівлі у Військовому проїзді, 1
(літера «И») у Печерському районі м. Києва» (ПР-11414 від
14.09.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.09.2016 №08/231-3847/ПР)

Земельна ділянка площею 0,4370 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «ШАТО» земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування
(адміністративно-складської)
нежитлової
будівлі
у
Військовому проїзді, 1 (літера «И») у Печерському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., БанасД. М ,
Старовойт В. М., Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
12.1.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7602
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк
Аваль» для експлуатації та обслуговування нежитлового
будинку на вул. Бульварно-Кудрявській, 40/13 у
Шевченківському районі м. Києва» (ПР-10959 від 01.08.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 02.08.2016 №08/231-3304/ПР)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшло
депутатське звернення Р. В. Марченка (вх. №08/14881 від
02.09.2016) щодо включення проекту рішення в порядок денний.

Земельна ділянка площею 0,1255 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Марченко Р. В., Медвідь О. В.,
Кулаковський Ю. П.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» для
експлуатації та обслуговування нежитлового будинку на вул. БульварноКудрявській, 40/13 у Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Картавий І. Л.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., БанасД. М.,
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
12.1.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22150
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
громадянці Копиленко Марії Любимівні для експлуатації
та обслуговування господарської споруди на вул. Богдана
Хмельницького, 68 (літ. Е) у Шевченківському районі
м. Києва» (ПР-10480 від 02.07.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.07.2016 №08/231-2855/ПР)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявниці від 22.09.2016 вх. №08/К-11186 щодо прискорення розгляду
справи, оскільки проект рішення знаходиться в комісії з 05.07.2016.

Земельна ділянка площею 0,0039 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу земельної
ділянки громадянці Копиленко Марії Любимівні для експлуатації та
обслуговування господарської споруди на вул. Богдана Хмельницького, 68
(літ. Е) у Шевченківському районі м. Києва».
2. Направити зазначений проект рішення з матеріалами кадастрової
справи А-22150 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
культури, туризму та інформаційної політики.
3. Звернутись до Ш евченківської районної в місті Києві державної
адміністрації щодо можливості оформлення земельної ділянки в оренду
заявниці.
4. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати акт
обстеження та фотофіксацію існуючого стану земельної ділянки.
5. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
культури, туризму та інформаційної політики, а також отримання
відповідей від Ш евченківської районної в місті Києві державної
адміністрації та Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., БанасД. М.,
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
12.2. П овторний розгляд кадастрових справ (надання / передача - юридичні
особи):
12.2.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21826
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАТИНКА» для експлуатації та
обслуговування будівлі кафе з літнім майданчиком на
просп. Перемоги, 114/2 у Святошинському районі
м. Києва» (ПР-8329 від 28.12.2015).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.12.2015 №08/231-358/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 01.03.2016
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та направити його на
розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики. Відповідно до витягу з
протоколу №9 постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики (№08/286-107
від 18.03.2016) проект рішення підтримано.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.04.2016
ухвалено 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 №064-5062 щодо
стану благоустрою земельної ділянки.
Під час повторного розгляду проекту рішення на засіданнях
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування 05.07.2016 та 29.09.2016 його
не було підтримано.

Земельна ділянка площею 0,0277 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект 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» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Картавий І. Л.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., БанасД. М.,
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
12.2.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6979
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
земельної ділянки ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР» для реконструкції
з
добудовою,
експлуатації
та
обслуговування
адміністративно-складських
будівель з
вбудованоприбудованими
приміщеннями
та паркінгом
на
вул. Дмитрівській, ЗО у Шевченківському районі м. Києва»
(ПР-8561 від 28.01.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 01.02.2016 №08/231-633/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.04.2016
було ухвалено відкласти розгляд проекту рішення та направити
його на розгляд постійних комісій Київської міської ради з питань
екологічної політики, з питань культури, туризму та інформаційної
політики, а також з питань транспорту, зв 'язку та реклами.
Виноситься на повторний розгляд згідно з:
- витягом №29/28”/03-11 з протоколу №11 від 25.05.2016
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики - проект рішення підтримано;
- витягом №08/292-169 з протоколу №14 від 06.07.2016
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань

-

культури, туризму та інформаційної політики - проект
рішення погоджено за умови виключення з назви та пунктів
1,2 слів «...реконструкціїз добудовою.»;
витягом з протоколу № 17 від 08.09.2016 засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку
та реклами - проект рішення підтримано за умови
виключення з назви та пунктів 1,2 слів «...реконструкції з
добудовою».

Земельна ділянка площею 0,5611 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи витяг з протоколу засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами від
08.09.2016 № 1 7 , підтримати проект рішення «Про передачу земельної
ділянки ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ТЕЛЕКАНАЛ
«ІНТЕР» для реконструкції з добудовою, експлуатації та обслуговування
адміністративно-складських
будівель
з
вбудовано-прибудованими
приміщеннями та паркінгом на вул. Дмитрівській, 30 у Шевченківському
районі м. Києва» з рекомендаціями, а саме: з назви та пунктів 1, 2 проекту
рішення виключити слова «...реконст рукціїз добудовою».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Картавий І. Л .).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., БанасД. М,
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
12.3. Розгляд кадастрових справ (затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок; зміна цільового призначення
земельних ділянок):
12.3.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7090
Проект рішення «Про зміну цільового призначення
земельної ділянки публічного акціонерного товариства
«УКРВТОРЧОРМЕТ» для будівництва, експлуатації та
обслуговування багатоповерхового житлового комплексу
з підземним паркінгом та наземними паркінгами
(гаражами), адміністративно-офісними приміщеннями,
торговельно-розважальними, навчальними, оздоровчими
закладами та іншими об'єктами загального користування
на вул. Каунаській, 27 у Дніпровському районі м. Києва»,
(доручення заступника міського голови - секретаря КМР від
28.09.2016 №08/231-3989/ПР)
(ПР-11619 від 28.09.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» від 22.09.2016 вх. №08/16024 з
проханням передбачити окреміш пунктом в рішення Київської
міської ради дозвіл на передачу вищезазначеної земельної ділянки в
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суборенду з цільовим призначенням: для будівництва, експлуатації
та обслуговування багатоповерхового житлового комплексу з
підземними
та
наземними
паркінгами
(гаражами),
адміністративно-офісними
приміщеннями,
торговельнорозважальними, навчальними, оздоровчими закладами та іншими
об'єктами загального користування.

П роектом ріш ення передбачено: змінити цільове призначення земельної
ділянки площею 7,7393 та.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Меліхова Т. І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про зміну цільового призначення
земельної ділянки публічного акціонерного товариства «УКРВТОРЧОРМЕТ»
для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоповерхового
житлового комплексу з підземним паркінгом та наземними паркінгами
(гаражами),
адміністративно-офісними
приміщеннями,
торговельнорозважальними, навчальними, оздоровчими закладами та іншими об'єктами
загального користування на вул. Каунаській, 27 у Дніпровському районі м.
Києва» з рекомендаціями, а саме: доповнити проект рішення підпунктом
6.6 такого змісту: «6.6. Надати дозвіл на передачу земельної ділянки на
вул. Каунаській, 2 7 у Дніпровському районі м. Києва в суборенду з цільовим
призначенням: для будівництва, експлуатації та обслуговування
багатоповерхового житлового комплексу з підземним паркінгом та
наземними
паркінгами
(гаражами),
адміністративно-офісними
приміщеннями, торговельно-розважальними, навчальними, оздоровчими
закладами та іншими об'єктами загального користування», враховуючи
звернення заявника від 22.09.2016 вх. №08/16024.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Петровець О. Ф., Харченко О. В., Бродський В. Я., Росляков В. В.)

Депутати Київської міської ради Балснко І. М., БанасД. М,
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
12.3.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-3849
Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки Українському
науково-дослідному інституту цивільного захисту для
експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі
на вул. Рибальській, 18 у Печерському районі м. Києва»
(ПР-10254 від 06.06.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від07.06.2015 №08/231-2512/ПР)

Земельна ділянка площею 0,2368 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Кулаковський Ю. П.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Українському науково22

дослідному інституту цивільного захисту для експлуатації та обслуговування
адміністративної будівлі на вул. Рибальській, 18 у Печерському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., БанасД. М,.
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
12.3.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22713
Проект рішення «Про зміну цільового призначення
земельної ділянки «ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «НОРІС» для будівництва і обслуговування
квартирного житлового будинку на вул. Ясній, 8 у
Солом'янському районі м. Києва» (ПР-11623 від 29.09.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.09.2016 №08/231-4023/ПР)

Земельна ділянка площею 0,0821 га.
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 зміну призначення земельної ділянки «ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОРІС» для
будівництва і обслуговування квартирного житлового будинку на вул. Ясній, 8
у Солом'янському районі м. Києва» знято з розгляду.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
12.4. Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди земельних
ділянок та внесення змін до них):
12.4.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19894
Проект рішення «Про поновлення товариству з обмеженою
відповідальністю
«СЛАВУТИЧ»
договору
оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування
торговельного
комплексу
на
вул. Новопирогівській, 64-а у Голосіївському районі
м. Києва» (ПР-8839 від 15.02.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 16.02.2016 №08/231-929/ПР)

Проектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 11.05.2007 №79-6-00506 площею 0,4849 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю
«СЛАВУТИЧ» договір оренди земельної ділянки 11.05.2007 №79-6-00506
площею 0,4849 для будівництва, експлуатації та обслуговування
торговельного комплексу на вул. Новопирогівській, 64-а у Голосіївському
районі м. Києва.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
11.05.2007 №79-6-00506 на 5 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Бродський В. Я.)

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., БанасД. М ,
Балицька О. С., Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
12.4.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22128
Проект рішення «Про поновлення договору оренди
земельних
ділянок
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«Інформаційне
агентство
«Вільна
Україна» для будівництва, експлуатації та обслуговування
культурно-оздоровчого комплексу з аквапарком, торговоофісними
приміщеннями,
закладами
громадського
харчування, паркінгом, зоною відпочинку та стоянкою для
човнів та влаштування стоянки для транспортних засобів
на Дніпровській набережній, 10, 14 у Дарницькому районі
м. Києва» (ПР-10207 від 31.05.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 08.06.2016 №08/231-2546/ПР)
Проект рішення підтриманий постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.

П роектом ріш ення передбачено: поновити договір оренди земельних
ділянок від 10.06.2005 №63-6-00261 (зі змінами внесеними договором від
16.09.2009 №63-6-00550 та угодою від 20.05.2009 №63-6-00541) на 5 років
площею 0,8331 га та на 10 років площею 0,3178 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко
Кулаковський Ю. П.

О.

Г.,

Картавий

І.

Л.,

Іванченко

М.

І.,

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення договору
оренди земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю
«Інформаційне агентство «Вільна Україна» для будівництва, експлуатації та
обслуговування культурно-оздоровчого комплексу з аквапарком, торговоофісними приміщеннями, закладами громадського харчування, паркінгом,
зоною відпочинку та стоянкою для човнів та влаштування стоянки для
транспортних засобів на Дніпровській набережній, 10, 14 у Дарницькому
районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Михаиленка В. О., Старовойта В. М.
для додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи
визначити депутата Картавого І. Л.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Бродський В. Я.)

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Зубко Ю. Г. участі в
голосуванні не брали.
12.4.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21143
Проект рішення «Про поновлення товариству з обмеженою
відповідальністю
«ПЕРСПЕКТИВА
РЕЗИДЕНЦІЯ»
договору оренди земельної ділянки для будівництва,
обслуговування та експлуатації офісно-торговельного
центру з підземним паркінгом на вул. Спаській, 26/14 у
Подільському районі м. Києва» (ПР-8783 від 10.02.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 16.02.2016 №08/231-930/ПР)

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 24.09.2004 №85-6-00148 (з урахуванням договору про
внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 25.05.2009 №85-6
00442) площею 0,2115 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «ПЕРСПЕКТИВА РЕЗИДЕНЦІЯ»
договору оренди земельної ділянки для будівництва, обслуговування та
експлуатації офісно-торговельного центру з підземним паркінгом на
вул. Спаській, 26/14 у Подільському районі м. Києва».
2.
Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Михайленка В. О., Старовойта В. М.
для додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи
визначити депутата Картавого І. Л.
’
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3.
Повернутись до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Зубко Ю. Г.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
12.4.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22623
Проект рішення «Про поновлення ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАТ-2005»
договору оренди земельної ділянки для завершення
будівництва, подальших експлуатації та обслуговування
адміністративної будівлі на вул. Гончарній, 9 у
Подільському районі м. Києва» (ПР-11432 від 16.09.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.09.2016 №08/231-3865/ПР)

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 30.08.2007 №85-6-00344 площею 0,0661 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ:
1.
Поновити
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРАТ-2005» договір оренди земельної ділянки від
30.08.2007 №85-6-00344 площею 0,0661 га для завершення будівництва,
подальших експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі на
вул. Гончарній, 9 у Подільському районі м. Києва.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
30.08.2007 №85-6-00344 на 5 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Зубко Ю. Г.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
12.4.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22520
Проект
рішення
«Про
поновлення
публічному
акціонерному товариству «ПАРФУМ» договору на право
тимчасового користування землею (в тому числі на умовах
оренди) від 11.06.1997 № 75-5-00013 (зі змінами,
внесеними угодою від 05.11.2007 № 75-6-00367 та
договором від 21.04.2016 № 1444) для обслуговування та

експлуатації адмінбудинку та складських приміщень на
вул. Святошинській, 1 у Святошинському районі м. Києва»
(ПР-11618 від 28.09.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.09.2016 №08/231-4022/ПР)

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 10 років договір на право
тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) від
11.06.1997 №75-5-00013 (зі змінами, внесеними угодою від 05.11.2007 №75
6-00367 та договором від 21.04.2016 №1444) площею 1,0323 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Бродський В. Я.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції, а саме:
- підтримати проект рішення;
- перенести розгляд проекту рішення на наступне засідання постійної
комісії.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про поновлення публічному
акціонерному товариству «ПАРФУМ» договору на право тимчасового
користування землею (в тому числі на умовах оренди) від 11.06.1997 № 75-5
00013 (зі змінами внесеними угодою від 05.11.2007 № 75-6-00367 та договором
від 21.04.2016 № 1444) для обслуговування та експлуатації адмінбудинку та
складських приміщень на вул. Святошинській, 1 у Святошинському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - немає, «утрималось» - 11
(Марченко Р. В., Картавий І. Л., Балицька О. С., Банас Д. М., Бродський В. Я.,
Меліхова Т. І., Михайленко В. О., Петровець О. Ф., Римаренко С. Г.,
Росляков В. В., Шарій В. В.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Зубко Ю. Г.,
Турець 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 перенесення розгляду проекту рішення на
наступне засідання постійної комісії.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про поновлення
публічному акціонерному товариству «ПАРФУМ» договору на право
тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) від
11.06.1997 № 75-5-00013 (зі змінами, внесеними угодою від 05.11.2007 № 75
6-00367 та договором від 21.04.2016 № 1444) для обслуговування та
експлуатації адмінбудинку та складських приміщень на вул. Святошинській, 1
у Святошинському районі м. Києва» на наступне засідання постійної комісії

Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 7 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Зубко Ю. Г.,
Турець В. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
12.5. П овторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди
земельних ділянок та внесення змін до них):
12.5.1. 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» (ПР-9421 від 30.03.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.03.2016 №08/231-1576/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 05.07.2016
було прийнято рішення відкласти розгляд питання та направити
проект рішення на розгляд постійної комісії Київської міської ради з
питань екологічної політики.
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.
Виносився на повторний розгляд 27.09.2016 згідно з витягом
від №08/288/03-15 з протоколу №15 від 20.07.2016 засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної
політики, відповідно до якого проект рішення підтримано. Рішення
не було прийнято.

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 26.02.2002 №79-6-00048 (із змінами, внесеними
договором від 17.10.2005 №79-6-00363) площею 0,0949 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення приватному
підприємству «ЕВАР» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування кафе-павільйону на просп. 40-річчя Жовтня, 87 у
Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Картавий І. Л.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Зубко Ю. Г.,
Нсгрич М. М., Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.

12.5.2. 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» (ПР-10368 від
21.06.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 21.06.2016 №08/231-2675/ПР)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
ПП «Успіх - 21 століття» від 12.09.2016 вх. №08/15253 щодо
належного виконання обов’я зків по договору оренди земельної
ділянки.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 13.09.2016
прийнято рішення перенести розгляд проекту рішення на наступне
засідання постійної комісії. На засіданні 29.09.2016 під час
голосування рішення не було прийнято.

Проектом ріш ення 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. Меліхова Т. І.
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 «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, «утрималось» - 5
(Марченко Р. В., Картавий І. Л., Бродський В. Я., Меліхова Т. І.,
Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М., Кісільов І. П.,
Турець В. В Б а л е н к о І. М., Банас Д. М., 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 пропозицією секретаря постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування

Картавого І. Л. відхилити проект рішення «Про поновлення приватному
підприємству «Успіх-21 століття» договору оренди земельної ділянки для
будівництва комплексу з технічного обслуговування автомобілів на вул.
Оноре де Бальзака у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 (Марченко Р. В., Картавий І. Л., Бродський В. Я.,
Меліхова Т. І., Римаренко С. Г.), «проти» - немає, «утрималось» - 10.

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М., Кісільов І. /7.,
Турець В. В., Баленко І. М., Банас Д. М., Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

12.5.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-17592
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
громадянину Новаку Сергію Івановичу договору оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
індивідуального гаража на бульв. Марії Приймаченко
(Лихачова), 7 у Печерському районі м. Києва» (ПР-8417 від
20.01.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.01.2016 №08/231-462/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.04.2016
прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення та направити
його на розгляд постійною комісією Київської міської ради з питань
транспорту, зв 'язку та реклами та звернутись до Департаменту
міського благоустрою та збереження природного середовища.
Виноситься на повторний розгляд згідно з:
- витягом з протоколу №12 від 22.06.2016 засідання
постійною комісією Київської міської ради з питань
транспорту, з в 'язку та реклами, відповідно до якого проект
рішення відхилено;
- листом Департаменту
міського
благоустрою
та
збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), щодо незадовільного санітарно-технічного
стану території навколо одноповерхової капітальної
споруди.

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років д/о земельної ділянки від
13.04.2005 №82-6-00286, площа 0,0025 га).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Новак С. І.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
громадянину Новаку Сергію Івановичу договору оренди земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування індивідуального гаража на бульв. Марії
Приймаченко (Лихачова), 7 у Печерському районі м. Києва» на наступне
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
зо

містобудування, архітектури та землекористування, заявнику надати
матеріали фотофіксації існуючого стану земельної ділянки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 6 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М., Кісільов І. /7.,
Баленко І. М., Негрич М. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не
брали .
12.5.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21440
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «АГЕНСТВО
ЕКОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ»
договору
оренди
земельних ділянок для експлуатації та обслуговування
будівель і споруд торговельно-розважального центру на
вул. Виборзькій, 42-а у Солом’янському районі м. Києва»
(ПР-8874 від 15.02.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.02.2016 №08/231-969/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.07.2016
прийнято рішення відкласти розгляд 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 №08/286-447
від 20.09.2016 з протоколу №22 від 14.09.2016 засідання вище
зазначеної комісії, відповідно до якого проект рішення підтримано.

Проектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельних ділянок від 15.04.2010 №72-6-00601 площею 0,0667 га та площею
0,0111 га, в межах червоних ліній.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г . , Картавий І. Л., Кулаковський Ю. П.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю
«АГЕНСТВО ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» договір оренди земельних
ділянок від 15.04.2010 №72-6-00601 площею 0,0667 га та площею 0,0111 га, в
межах червоних ліній для експлуатації та обслуговування будівель і споруд
торговельно-розважального центру на вул. Виборзькій, 42-а у Солом’янському
районі м. Києва.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельних ділянок від
15.04.2010 №72-6-00601 на 5 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Картавий І. Л.)

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М., Кісільов І. П.,
Баленко І. М., Нсгрич М. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не
брали.
12.5.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21604
Повторний розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «АГЕНСТВО
ЕКОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ»
договору
оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
будівель і споруд торговельного комплексу на вул. Вадима
Гетьмана,
6
(колишня
вул.
Індустріальна)
у
Солом’янському районі м. Києва» (ПР-8875 від 15.02.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.02.2016 №08/231-1006/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.07.2016
прийнято рішення відкласти розгляд 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 №08/286-452
від 20.09.2016 з протоколу №22 від 14.09.2016 засідання вище
зазначеної комісії, відповідно до якого проект рішення підтримано.

П роектом ріш ення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 20.10.2010 №72-6-00615 площею 0,3852 га, в межах
червоних ліній.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: і. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю
«АГЕНСТВО ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» договір оренди земельної
ділянки від 20.10.2010 №72-6-00615 площею 0,3852 га, в межах червоних ліній
для експлуатації та обслуговування будівель і споруд торговельного
комплексу на вул. Вадима Гетьмана, 6 (колишня вул. Індустріальна) у
Солом’янському районі м. Києва.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
20.10.2010 №72-6-00615 на 5 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Картавий І. Л.)

Депутати Київської міської ради Старовойт В . М , Кісільов І. П
Баленко /. М , Негрич М. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не
брали .
12.5.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22357
Повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін
до договору оренди земельної ділянки від 19.12.2012 № 726-00668 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» (ПР-10528 від 05.07.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.07.2016 №08/231-2890/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 27.09.2016
під час голосування рішення не було прийнято.

Проектом рішення передбачено: внести зміни до договору оренди земельної
ділянки від 19.12.2012 № 72-6-00668 площею 0,0601 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Зубко Ю. Г., Картавий І. Л.
Під час першого обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
- перша - підтримати проект рішення;
- друга - відхилити проект рішення.
1. 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» - 6, «проти» - немає, «утрималось» - 9 (Картавий ІЛ .,
Римаренко С. Г., Петровець О. Ф., Харченко О. В., Марченко Р. В.,
Меліхова Т. І., Росляков В. В., Банас Д. М., Балицька О. С.).

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М., Кісільов /. /7.,
Баленко /. М , Негрич М. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не
брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання проекту
рішення, головуючим було винесено на голосування другу пропозицію: щодо
відхилення проекту рішення.
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2 . Голосували: за пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Харченка О. В. відхилити 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти» - немає, «утрималось» - 6 (Мігценко О. Г.,
Бродський В. Я., Зубко Ю. Г. Михайленко В. О., Непоп В. І., Шарій В. В.)

Депутати Київської міської ради Турець В. В С т а р о в о й т В. М.,
Кісільов І. П.у Баленко І. М., Шкуро М. Ю., Негрич М. М. участі в
голосуванні не брали.
За пропозицією депутата Київської міської ради, члена постійної комісії
Негрича М. М., повернулися до розгляду 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» та
повторного голосування за підтримку проекту рішення.
УХВАЛИЛИ: Повернутись до розгляду 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» 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В С т а р о в о й т В. М.,
Кісільов І. П.у Баленко І. М., Шкуро М. Ю., Негрич М. М. участі в
голосуванні не брали.
УХВАЛИЛИ: Підтримати 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» 12, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Петровець О. Ф.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Старовойт В. М.,
Кісільов І. П., Баленко І. М., Шкуро М. Ю., Негрич М. М. участі в
голосуванні не брали.
12.6. Розгляд кадастрових справ (погодження технічної документації Ь
землеустрою щодо поділу земельної ділянки):
12.6.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21821
Проект рішення «Про погодження технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул.
Луговій, 9, діл. 13 у Дарницькому районі м. Києва
громадянці
Стремяковій
Г алині
Петрівні,
члену
садівничого товариства «Зелений луг» для введення
колективного садівництва» (ПР-10268 від 07.06.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 15.06.2016 08/231-2621/ПР)

Земельна ділянка площею 0,0790 га.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. Луговій,
9, діл. 13 у Дарницькому районі м. Києва громадянці Стремяковій Галині
Петрівні, члену садівничого товариства «Зелений луг» для введення
колективного садівництва» на наступне засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування, на яке запросити заявницю.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Старовойт В. М.,
Кісільов І. П., Баленко І. М., Ненон В. І., Негрич М. М. участі в
голосуванні не брали.
12.6.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21822
Проект рішення «Про погодження технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на
вул. Луговій, 9, діл. 11 у Дарницькому районі м. Києва
громадянці Іванчик Наталії Вікторівні, члену садівничого
товариства «Зелений луг» для ведення колективного
садівництва» (ПР-10299 від 09.06.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 15.06.2016 08/231-2622/ПР)

Земельна ділянка площею 0,0719 га.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. Луговій,
9, діл. 11 у Дарницькому районі м. Києва громадянці Іванчик Наталії
Вікторівні, члену садівничого товариства «Зелений луг» для ведення
колективного садівництва» на наступне засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування, на яке запросити заявницю.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Старовойт В. М.,
Кісільов І. П., Баленко І. М., Непоп В. І., Негрич М. М. участі в
голосуванні не брали.
12.6.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21823
Проект рішення «Про погодження технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул.
Луговій, 9, діл.9 у Дарницькому районі м. Києва
громадянці Даніловій Марії Вікторівні, члену садівничого
товариства «Зелений ліг» для ведення колективного
садівництва» (ПР-10468 від 02.07.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.07.2016 №08/231-2887/ПР)

П роектом ріш ення передбачено: поділ земельної ділянки площею 0,0731 га
на дві земельні ділянки площами 0,0614 га та 0,0117 га.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. Луговій,
9, діл.9 у Дарницькому районі м. Києва громадянці Даніловій Марії Вікторівні,
члену садівничого товариства «Зелений ліг» для ведення колективного
садівництва» на наступне засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, на яке
запросити заявницю.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Старовойт В. М.,
Кісільов І. П., Баленко І. М., Непоп В. І., Негрич М. М. участі в
голосуванні не брали.
12.6.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21738
Проект рішення «Про погодження технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на
вул. Червоногвардійській, 34 у Дніпровському районі
м. Києва Київській міській раді для експлуатації та
обслуговування будівель та споруд адміністративно36

виробничого комплексу» (ПР-11412 від 14.09.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.09.2016 №08/231-3899/ПР)

поділ земельної ділянки площею 3,1434 га на шістнадцять земельних ділянок
площами 0,9003 га, 0,1264 га, 0,3650 га, 0,0116 га, 0,1540 га, 0,0598 га, 0,0226
га, 0,4563 га, 0,0708 га, 0,1777 га, 0,0862 га, 0,0141 га, 0,3110 га, 0,0223 га,
0,1791 гат а 0,1861 га).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на
вул. Червоногвардійській, 34 у Дніпровському районі м. Києва Київській
міській раді для експлуатації та обслуговування будівель та споруд
адміністративно-виробничого комплексу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М., Кісільов І. /7.,
Баленко І. М,, Непоп В. /., Негрич М. М. участі в голосуванні не
брали.
12.7. Розгляд кадастрових справ (приватизація):
12.7.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9190
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Веременко Ользі Вікторівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Заливній, 5-а у Голосіївському районі
м. Києва» (ПР-10223 від 01.06.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 15.06.2016 08/231-2617/ПР)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
представника заявниці - О. О. Кореневої від 07.07.2016 вх. №08/В8122 щодо виключення з цільового призначення земельної ділянки
слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0547 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Веременко Ользі Вікторівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Заливній, 5-а у Голосіївському районі м. Києва»..
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає

Депутати Київської міської ради Міщенко О. / . , Старовойт В. М.,
Кісільов І. П., Баленко І. М., Непоп В. І., Негрич М. М.,
Росляков В. В., Шкуро М. Ю., участі в голосуванні не брали.
12.7.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9334
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Балуті Людмилі Леонідівні для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Столичне шосе, 36-а у Голосіївському
районі м. Києва» (ПР-10297 від 09.06.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 15.06.2016 08/231-2616/ПР)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
представника заявниці - В. І. Шостак 24.06.2016 вх. М08/Б-7692
щодо виключення з цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництво».

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Повернути проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Балуті Людмилі Леонідівні для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Столичне шосе, 36-а
у Голосіївському районі м. Києва» з матеріалами кадастрової справи
П-9334 до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), оскільки в
матеріалах справи відсутні документи про право власності громадянки
Балути Людмили Леонідівни на нерухоме майно.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає

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

Кадастрова справа П-9352
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Рюмшиній Людмилі Павлівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Іртишській, 10 у Голосіївському районі
м. Києва» (ПР-10422 від 23.06.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.06.2016 №08/231-2766/ПР)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
представника заявниці від 04.10.2016 вх. №08/Р-11573 щодо
виключення з цільового призначення земельної ділянки слова
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Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Рюмшиній Людмилі Павлівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Іртишській, 10 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 Старовойт В. М., Кісільов І. 77.,
Баленко І. М., Непоп В. І., Негрич М. М., Росляков В. В. участі в
голосуванні не брали.
12.7.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9185
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Зелезняк Надії Леонідівні, Зелезняку Анатолію
Петровичу, Зелезняк Євгенії Анатоліївні та Метейко Дані
Анатоліївні для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Лисогірській, 19 у Голосіївському районі м. Києва»
(ПР-11248 від 01.09.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.09.20І6 №08/231-3723/ПР)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявників від 16.09.2016 №08/КО-10986 щодо виключення з цільового
призначення земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0516 га - у спільну часткову власність, а саме:
- частка Зелезняк Надії Леонідівні - 2/5 від 0,0516 га;
- частка Зелезняку Анатолію Петровичу - 1/5 від 0,0516;
- частка Зелезняк Євгенії Анатоліївні - 1/5 від 0,0516 га;
- частка Метейко Дані Анатоліївні - 1/5 від 0,0516 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Зелезняк Надії Леонідівні, Зелезняку Анатолію
Петровичу, Зелезняк Євгенії Анатоліївні, та Метейко Дані Анатоліївні для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Лисогірській, 19 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 Старовойт В. М., Кісільов І. П.,
Баленко І. М , Непоп В. І., Негрич М. М., Росляков В. В. участі в
голосуванні не брали.
12.7.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-3522
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Ревич Неонілі Володимирівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Добрий шлях, 18-а у Голосіївському районі
м. Києва» (ПР-11222 від 31.08.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 17.05.2016 №08/231-2182/ПР)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявниці від 04.10.2016 №08/Р-11557 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 Ревич Неонілі Володимирівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Добрий шлях, 18-а у Голосіївському районі м. Києва» з рекомендаціями,
а саме: виключити з цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництва і», враховуючи звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М , Баленко І. М.,
Непоп В. І., Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.
12.7.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9103
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Білоусу Ігорю Івановичу, Романенко Людмилі
Іванівні та Роленку Ігорю Олексійовичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Тагільській, 32 у Подільському районі
м. Києва» (ПР-10693 від 12.07.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.07.2016 №08/231-3060/ПР)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у спільну часткову власність:
- частка Білоуса 1.1.- 1/4 від 0,1000 га;
- частка Романенко Л. І. - 1/4 від 0,1000 га;
- частка Роленка І. О. - 1/2 від 0,1000 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Білоусу Ігорю Івановичу, Романенко Людмилі Іванівні та Роленку
Ігорю Олексійовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Тагільській, 32 у Подільському районі
м. Києва» оскільки земельна ділянка згідно рішення Київської міської
ради від 11.06.2015 № 640/1504 «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Білоусу Ігорю Івановичу, Романенко Людмилі Іванівні та Роленку
Ігорю Олексійовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Тагільській, 32 у Подільському районі
м. Києва» передана у приватну власність заявникам.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М., Баленко І. М.,
Непоп В. /., Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.
12.7.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9327
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці
Слободяник
Лідії
Борисівні
для
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Совській, 31 у Солом'янському районі
м. Києва» (ПР-10276 від 07.06.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.06.2016 №08/231-2589/ПР)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Слободяник Лідії Борисівні для обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Совській, 31 у
Солом'янському районі м. Києва»..
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М., Баленко І. М ,
Непоп В. І., Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.
12.7.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9300
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Троценку Віталію Григоровичу та Макаренко
Олені Дмитрівні для обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Горького, 13 у
Солом'янському районі м. Києва» (ПР-10302 від 09.06.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 15.06.2016 08/231-2651/ПР)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у спільну часткову власність,

- частка громадянина Троценка Віталія Григоровича - 83/100 від 0,1000 га;
- частка громадянки Макаренко Олени Дмитрівни - 17/100 від 0,1000 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Троценку Віталію Григоровичу та Макаренко Олені
Дмитрівні для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Горького, 13 у Солом'янському районі м. Києва» з
рекомендаціями, а саме: в назві та по тексту проекту рішення слова
«вул. Горького» замінити словами «вул. Анатоля Лупиноса», відповідно до
рішення Київської міської ради від 03.09.2015 №944/1208.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М., Баленко І. М.,
Непоп В. І., Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.
12.7.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9282
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Стоколосу Георгію Никифоровичу та
Стоколос Клавдії Никифорівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Тешебаєва, 40/19 у Шевченківському районі
м. Києва» (ПР-10413 від 23.06.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.06.2016 №08/231-2765/ПР)

Земельна ділянка площею 0,0884 га - у спільну часткову власність:
- частка Стоколоса Г.Н. - 1/3 від 0,0884 га
- частка Стоколос К.Н.- 2/3 від 0,0884 га
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Стоколосу Георгію Никифоровичу та Стоколос Клавдії
Никифорівні для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Тешебаєва, 40/19 у Шевченківському
районі м. Києва»..
2. Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних ділянок
відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М., Баленко І. М.,
Шкуро М. Ю Н е г р и ч М. М. участі в голосуванні не брали.

12.8. П овторний розгляд кадастрових справ (приватизація):
12.8.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9374
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Панько Юлії Василівні для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 131-6
у Голосіївському районі м. Києва» (ПР-9819 від 21.04.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 10.05.2016 №08/231-2091/ПР)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
представника заявниці - гр. Шостак В. І. від 12.07.2016 вх. №008/П8208 щодо можливості надання земельної ділянки «для експлуатації
та обслуговування».
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.09.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 16.09.2016 (реєстр. N°108 від
21.09.2016) відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
повернути справу до Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та звернутись до Головного управління Національної
поліції України в місті Києві, Головного територіального управління
юстиції у місті Києві щодо проведення перевірки реєстрації прав на
нерухоме майно.

Земельна ділянка площею 0,0555 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи протокол засідання робочої групи від 16.09.2016
(реєстр. № 108 від 21.09.2016), відхилити проект рішення «Про
приватизацію земельної ділянки громадянці Панько Юлії Василівні для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Бродівській, 131-6 у Голосіївському районі м. Києва» та
повернути з матеріалами кадастрової справи П-9374 до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).
2. Звернутись до Головного управління Національної поліції України в
місті Києві, Головного територіального управління юстиції у місті Києві з
проханням щодо проведення перевірки стосовно законності реєстрації
права власності на нерухоме майно, розташоване на земельній ділянці
вул. Бродівській, 131-6 у Голосіївському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М., Баленко І. М.,
Харченко О. В Н е п о п В. /., Негрич М. М., Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
12.8.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-4713
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянам Савченко Марії Михайлівні
та Пиндик Людмилі Михайлівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Залежній, 11 у Голосіївському районі
м. Києва» (ПР-9912 від 05.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.05.2016 №08/231-2176/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.09.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 16.09.2016 (реєстр. №113 від
22.09.2016) відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

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

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М., Баленко І. М.,
Харченко О. В., Непоп В. /., Негрич М. М., Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
12.8.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9537
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Старостенку Віктору Олександровичу для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Старообухівській, 2-і у Голосіївському районі
м. Києва» (ПР-11365 від 09.09.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 09.09.2016 №08/231-3792/ПР)

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшло
звернення заявника від 14.07.2016 вх. №08/С-8449 щодо виключення з
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництво».
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 27.09.2016 під
час голосування рішення не було прийнято.

Земельна ділянка площею 0,0918 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Старостенку 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» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М , Баленко І. М.,
Харченко О. В., Непоп В.
Негрич М. М., Шкуро М. Ю. участі в
голосуванні не брали.
12.8.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9401
Повторний 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» (ПР-10133 від 26.05.2016),
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 30.05.2016 №08/231-2395/ПР)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли
листи заявниці від 16.06.2016 вх. М08/М-7438 щодо виключення з
цільового призначення земельної ділянки слів «будівництво і», а
також від 09.09.2016 вх. М08/М-10740 щодо включення проекту
рішення в найближчий порядок денний засідання постійної комісії.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти 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».
2.
Створити робочу групу у складі депутатів Картавого І. Л.,
Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для додаткового вивчення цього питання.
Визначити головою робочої групи депутата Картавого І. Л.

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

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М., Баленко І. М.,
Харченко О. В., Кісільов І. П., Непоп В. /., Негрич М. М.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
12.8.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9188
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Данильченко Ларисі
Олександрівні для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Івана
Франка, 1-ж у Дарницькому районі м. Києва» (ПР-9456 від
01.04.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.04.2016 №08/231-1619/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.09.2016
було прийнято рішення підтримати проект рішення та не виносити
його на розгляд пленарного засідання сесії Київської міської ради до
затвердження детального плану або плану зонування цієї території.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом
представника заявника - гр. Кореневої О. О. від 18.09.2015 №08/Д8814 щодо можливості надання земельної ділянки «для експлуатації
та обслуговування».

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Данильченко Ларисі Олександрівні земельної ділянки для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Івана Франка, 1-ж у Дарницькому районі м. Києва» на чергове
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування, на яке запросити
заявницю.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М., Баленко І. М.,
Харченко О. В., Кісільов І. П., Турець В. В., Балицька О. С.,
Непоп В. І., Негрич М. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не
брали.
12.8.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9496
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної
ділянки
громадянину
Карпенку
Петру

Олександровичу для будівництва і обслуговування жилого
будинку,
господарських
будівель
і
споруд
на
вул. Мостищанській, 9-в у Деснянському районі м. Києва»
(ПР-10920 від 28.07.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 11.08.2016 №08/231-3418/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.09.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 09.09.2016 (реєстр. №102 від
15.09.2016) відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення та не виносити його на розгляд
пленарного засідання сесії Київської міської ради до затвердження
детального плану або плану зонування цієї території.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявника від 16.09.2016 вх. №08/К-110026 щодо виключення з
цільового призначення земельної ділянки слова «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,0738 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Карпенку Петру Олександровичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Мостищанській, 9-в у Деснянському районі м. Києва» з рекомендаціями,
а саме: виключити з цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництва і», враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М., Баленко І. М ,
Харченко О. В., Кісільов І. П., Турець В. В Б а л и ц ь к а О. С.,
Непоп В. /., Негрич М. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не
брали.
12.8.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9371
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної
ділянки
громадянці
Ярмак
Валентині
Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Олека
Дундича, 11 у Дніпровському районі м. Києва» (ПР-9702 від
04.04.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.04.2016 №08/231-1897/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 05.07.2016
прийнято рішення підтримати проект рішення та не виносити його

на розгляд пленарного засідання сесії Київської міської ради до
затвердження детального т ану або т ану зонування цієї території.
Виноситься на повторний розгляд у зв'язку із надходженням
до постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування листа заявниці
від 15.09.2016 вх. №08/Я-10933 з проханням виключити з цільового
призначення земельної ділянки слово «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Ярмак Валентині Михайлівні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Олека Дундича, 11 у Дніпровському районі м. Києва», з рекомендаціями,
а саме: виключити з цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництва і», враховуючи звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М., Баленко І. М.,
Кісільов І. П., Турець В. В., Меліхова Т. І., Непоп В. І.,
Негрич М. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
12.8.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9298
Повторний розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Савчук Світлані Вікторівні
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Комсомольській,
84-і у Солом'янському районі м. Києва» (ПР-9290 від
22.03.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 23.03.2016 №08/231-1424/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 24.05.2016
31.05.2016 прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення та
направити його на розгляд постійної комісії Київської міської ради з
питань транспорту, зв ’я зку та реклами. Згідно з листом постійної
комісії Київської міської ради з питань транспорту, з в ’я зку та
реклами від 08.07.2016 №08/289-145 матеріали справи та проект
рішення залишені без розгляду, як такі, що не відносяться до
компетенції комісії.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.09.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для додаткового вивчення
робочою групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 09.09.2016 (реєстр. №103 від
15.09.2016) відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,0449 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 09.09.2016
(реєстр. №103 від 15.09.2016) підтримати проект рішення «Про
приватизацію земельної ділянки громадянці Савчук Світлані Вікторівні для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Комсомольській, 84-і у Солом'янському районі м. Києва» з
рекомендаціями, а саме: в назві та по тексту проекту рішення слова
«вул. Комсомольська» змінити словами «вул. Потоцького Павла»
(відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 19.02.2016 №125/1 «Про перейменування бульвару, вулиць, площі та
провулків у місті Києві»).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М., Баленко І. М.,
Кісільов І. П., Меліхова Т. І., Непоп В. І., Негрич М. М.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
12.9. Розгляд кадастрових справ (громадяни):
12.9.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-16316
Проект рішення «Про передачу громадянину Синейку
Юрію Юрійовичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Столєтова, 23 у
Голосіївському районі м. Києва» (ПР-9834 від 21.04.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 17.05.2016 №08/231-2192/ПР)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Синейку Юрію Юрійовичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Столєтова, 23 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» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М., Баленко І. М.,
Негрич М. М., Непоп В. І., Меліхова Т. /., Михайленко В. О.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
12.9.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-12934
Проект рішення «Про передачу громадянину Вакуленку
Миколі Прокоповичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Залежному, 21-в у
Голосіївському районі м. Києва» (ПР-10161 від 30.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 08.06.2016 №08/231-2540/ПР)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
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 громадянину
Вакуленку Миколі Прокоповичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Залежному, 21-в у Голосіївському районі м. Києва»..
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Харченко О. В., Балицька О. С. Марченко Р. В., Картавий І. Л).

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М., Баленко І. М.,
Негрич М. М., Непоп В. І., Петровець О. Ф., Михайленко В. О.
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: Відхилити проект рішення «Про передачу громадянину
Вакуленку Миколі Прокоповичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Залежному, 21-в у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4, «проти» - немає, «утрималось» - 11.

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М., Баленко І. М.,
Негрич М. М., Непоп В. І., Петровець О. Ф., Михайленко В. О.
участі в голосуванні не брали.

Рішення не прийнято.

12.9.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-12562
Проект рішення «Про передачу громадянину Галушці
Миколі Юхимовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Вітавській, 57 у
Голосіївському районі м. Києва» (ПР-10291 від 09.06.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.06.2016 №08/231-2591/ПР)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Галушці Миколі Юхимовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Вітавській, 57 у Голосіївському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Картавого І. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Старовойт В. М.,
Баленко І. М., Негрич М. М., Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
12.9.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18800
Проект рішення «Про передачу громадянину Полуляху
Анатолію Георгійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Лісоводній, 50-6 у
Голосіївському районі м. Києва» (ПР-10327 від 14.06.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 16.06.2016 №08/231-2650/ПР)

Земельна ділянка площею 0,0822 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про передачу громадянину
Полуляху Анатолію Георгійовичу у приватну власність земельної ділянки для
51

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Лісоводній, 50-6 у Голосіївському районі м. Києва».
2. Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
зарезервувати земельну ділянку для
оформлення
її учасникам
антитерористичної операції та сім ’ям киян, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Галицька О. С.)

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Старовойт В. М.,
Баленко І. М., Негрич М. М., Пстровець О. Ф., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
12.9.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-8897
Проект рішення «Про передачу громадянці Ковальчук
Олені Миколаївні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Лазурній, 19-6 у
Голосіївському районі м. Києва» (ПР-10387 від 21.06.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 23.06.2016 №08/231-2727/ПР)

Земельна ділянка площею 0,0945 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про передачу громадянці
Ковальчук Олені Миколаївні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Лазурній, 19-6 у Голосіївському районі м. Києва»..
2. Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
зарезервувати земельну ділянку для
оформлення
її учасникам
антитерористичної операції та сім’ям киян, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Старовойт В. М.,
Баленко І. М., Негрич М. М., Петровсць О. Ф., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
12.9.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-8895
Проект рішення «Про передачу громадянину Ковальчуку
Дмитру Миколайовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Лазурній, 19-г у

Голосіївському районі м. Києва» (ПР-10479 від 02.07.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.07.2016 №08/231-2856/ПР)

Земельна ділянка площею 0,0646 га- у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про передачу громадянину
Ковальчуку Дмитру Миколайовичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Лазурній, 19-г у Голосіївському районі м. Києва».
2.
Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
зарезервувати земельну ділянку для оформлення
її учасникам
антитерористичної операції та сім’ям киян, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П'., Старовойт В. М.,
Баленко І. М., Негрич М. М., Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
12.9.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-8896
Проект рішення «Про передачу громадянину Ковальчук
Людмилі Яківні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Лазурній, 19-а у
Голосіївському районі м. Києва» (ПР-10485 від 04.07.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.07.2016 №08/231-2854/ПР)

Земельна ділянка площею 0,0939 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про передачу громадянину
Ковальчук Людмилі Яківні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Лазурній, 19-а у Голосіївському районі м. Києва».
2.
Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
зарезервувати земельну ділянку для
оформлення
її учасникам
антитерористичної операції та сім ’ям киян, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Старовойт В. М.,
Баленко І. М , Негрич М. М., Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
12.9.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-10644
Проект рішення «Про передачу громадянину Пархомцю
Степану Йосиповичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Риболовецькій, 39а у Голосіївському районі м. Києва» (ПР-10649 від 08.07.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 20.07.2016 №08/231-3130/ПР)

Земельна ділянка площею 0,1000га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ:1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Пархомцю Степану Йосиповичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Риболовецькій, 39-а у Голосіївському районі
м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Картавого І. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Кісільов І. П., Старовойт В. М.,
Баленко І. М., Негрич М. М., Петровець О. Ф., Шкуро М. Ю.
участі в голосуванні не брали.
12.9.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22200
Проект рішення «Про передачу громадянину Живиці
Станіславу Володимировичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Бродівській, 219-6 у Голосіївському районі м. Києва»
(ПР-10803 від 14.07.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 26.07.2016 №08/231-3203/ПР)

Земельна ділянка площею 0,0595 га - у приватну власність.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Живиці Станіславу Володимировичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 219-6 у Голосіївському
районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Картавого І. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М., Баленко І. М.,
Михайленко О. В., Негрич М. М., Петровець О. Ф.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
12.9.10. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-14192
Проект рішення «Про передачу громадянці Друзенко Олені
Сергіївні, члену садівничого товариства «Дніпро»
Харківського районі м. Києва, у приватну власність
земельної ділянки для ведення колективного садівництва
на вул. Малоземельній, 55-а у Дарницькому районі
м. Києва» (ПР-10670 від 11.07.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.07.2016 №08/231-3098/ПР)

Земельна ділянка площею 0,0146 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Друзенко Олені Сергіївні, члену садівничого товариства «Дніпро»
Харківського районі м. Києва, у приватну власність земельної ділянки для
ведення колективного садівництва на вул. Малоземельній, 55-а у Дарницькому
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М., Баленко І. М.,
Михайленко О. В., Негрич М. М., Петровець О. Ф.у
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
12.9.11. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-2907
Проект рішення «Про передачу громадянину Задерейку
Івану Сергійовичу у приватну власність земельної ділянки
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для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Криничній, 3 у
Дарницькому районі м. Києва» (ПР-10840 від 15.07.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 15.07.2016 №08/231-3038/ПР)

Земельна ділянка площею 0,0959 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Задерейку Івану Сергійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Криничній, 3 у Дарницькому районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Картавого І. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
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Депутати Київської міської ради Старовойт В. М., Баленко І. М.,
Михайленко О. В., Негрич М. М , Петровець О. Ф.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
12.9.12. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19248
Проект рішення «Про передачу громадянці Косяк Галині
Олександрівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд у пров. 3-му Садовому, 2
у Деснянському районі м. Києва» (ПР-10304 від 09.06.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 15.06.2016 08/231-2612/ПР)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Косяк Галині Олександрівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. 3-му Садовому, 2 у Деснянському районі м. Києва».
2.
Звернутися до робочої групи з опрацювання питань соціального
захисту киян - учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та
членів сімей киян, які загинули під час проведення антитерористичної
операції на сході України, створеної відповідно до розпорядження
Київського міського голови від 11.11.2014 (зі змінами згідно з

розпорядженням Київського міського голови від 22.04.2015 №220) під
головуванням Бондаренка В. В., для надання інформації щодо можливості
оформлення земельної ділянки у пров. 3-му Садовому, 2 у Деснянському
районі м. Києва громадянці Косяк Г. О.
3.
Повернутись до розгляду цього питання після надходження відповіді
від вищезазначеної робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 7 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М., Негрич М. М.,
Михайленко О. В., Петровець О. Ф. участі в голосуванні не
брали.
12.9.13. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-16362
Проект рішення «Про передачу громадянину Пузанову
Дмитру Володимировичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Ушицькій, 42-6 у
Деснянському районі м. Києва» (ПР-10391від 22.06.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.07.2016 №08/231-2824/ПР)

Земельна ділянка площею 0,0430 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дюжев О. С.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Пузанову Дмитру Володимировичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Ушицькій, 42-6 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 цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М., Негрич М. М.,
Михайленко О. В., Петровець О. Ф. участі в голосуванні не
брали.
12.9.14. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22307
Проект рішення «Про передачу громадянці Суміній Лідії
Матвіївні, члену громадської організації садівницького
товариства «Фронтовик» Солом'янського району м. Києва
земельної
ділянки
для
ведення
садівництва
на

вул. Медовій, 107 у Солом'янському районі м. Києва» (ПР1035 від 26.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.06.2016 №08/231-2479/ПР)

Земельна ділянка площею 0,0600 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Суміній
Лідії Матвіївні, члену громадської організації садівницького товариства
«Фронтовик» Солом'янського району м. Києва земельної ділянки для ведення
садівництва на вул. Медовій, 107 у Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Картавий І. Л.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Старовойт В. М
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
12.9.15. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-12458
Проект рішення «Про передачу громадянці Мирощник
Тамарі Іванівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 62 у
Солом'янському районі м. Києва» (ПР-10292 від 09.06.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.06.2016 № 08/231-2593/ПР)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Мирощник Тамарі Іванівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Шевченка, 62 у Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М., Негрич М. М.,
Михайленко О. В П е т р о в е ц ь О. Ф. участі в голосуванні не
брали.
12.9.16. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22254
Проект рішення «Про передачу громадянину Алієву
Назиму Муслим Огли, члену громадської організації
садівницького товариства «Фронтовик» Солом'янського
району м. Києва земельної ділянки для введення
садівництва на вул. Медовій, 197 у Солом'янському районі
м. Києва» (ПР-10293 від 09.06.2016)

(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.06.2016 №08/231-2592/ПР)

Земельна ділянка площею 0,0400 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину Алієву
Назиму Муслим Огли, члену громадської організації садівницького
товариства «Фронтовик» Солом'янського району м. Києва земельної ділянки
для введення садівництва на вул. Медовій, 197 у Солом'янському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Картавий І. Л.).

Депутати Київської міської ради Баленко /. М., Старовойт В. М.,
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
12.9.17. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22255
Проект рішення «Про передачу громадянці Матусевич
Людмилі Борисівні, члену громадської організації
садівницького товариства «Фронтовик» Солом'янського
району м. Києва земельної ділянки для ведення
садівництва на вул. Медовій, 155 у Солом'янському районі
м. Києва» (ПР-10240 від 02.08.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 13.06.2016 №08/231-2584/ПР)

Земельна ділянка площею 0,0600 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ:Підтримати проект рішення
«Про передачу громадянці
Матусевич Людмилі Борисівні, члену громадської організації садівницького
товариства «Фронтовик» Солом'янського району м. Києва земельної ділянки
для ведення садівництва на вул. Медовій, 155 у Солом'янському районі
м Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» 17, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Картавий І. Л.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Старовойт В. М.,
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
12.9.18. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22257
Проект рішення «Про передачу громадянці Мельник Марії
Петрівні,члену громадської організації садівницького
товариства «Фронтовик» Солом'янського району м. Києва
земельної
ділянки
для ведення
садівництва
на
вул. Медовій, 175 у Солом'янському районі м. Києва» (ПР59

10230 від 01.06.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 08.06.2016 №08/231-2543/ПР)

Земельна ділянка площею 0,0600 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Мельник
Марії Петрівні, члену громадської організації садівницького товариства
«Фронтовик» Солом'янського району м. Києва земельної ділянки для ведення
садівництва на вул. Медовій, 175 у Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Картавий І. Л.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Старовойт В. М.,
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
12.9.19. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22258
Проект рішення «Про передачу громадянці Семенець
Катерині Миколаївні, члену громадської організації
садівницького товариства «Фронтовик» Солом'янського
району м. Києва земельної ділянки для ведення
садівництва на вул. Медовій, 185 у Солом'янському районі
м. Києва» (ПР-10229 від 01.06.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 08.06.2016 №08/231-2541/ПР)

Земельна ділянка площею 0,0600 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Семенець Катерині Миколаївні, члену громадської організації садівницького
товариства «Фронтовик» Солом'янського району м. Києва земельної ділянки
для ведення садівництва на вул. Медовій, 185 у Солом'янському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Картавий І. Л.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М С т а р о в о й т В. М.,
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
12.9.20. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22259
Проект рішення «Про передачу громадянину Старшинову
Борису Михайловичу, члену громадської організації
садівницького товариства «Фронтовик» Солом’янського
району м. Києва земельної ділянки для введення
садівництва на вул. Медовій, 184 у Солом’янському районі

м. Києва» (ПР-10298 від 09.06.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 15.06.2016 08/231/-2613/ПР)

Земельна ділянка площею 0,0400 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Старшинову
Борису
Михайловичу,
члену
громадської
організації
садівницького товариства «Фронтовик» Солом’янського району м. Києва
земельної ділянки для введення садівництва на вул. Медовій, 184 у
Солом’янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Картавий І. Л.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Старовойт В. М.,
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
12.9.21. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22256
Проект рішення «Про передачу громадянину Принесенку
Олександру Степановичу, члену громадської організації
садівницького товариства «Фронтовик» Солом'янського
району м. Києва земельної ділянки для ведення
садівництва на вул. Медовій, 207 у Солом'янському районі
м. Києва».
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 08.06.2016 №08/231-2542/ПР)
(ПР-10224 від 01.08.2016)

Земельна ділянка площею 0,0400 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Принесенку Олександру Степановичу, члену громадської організації
садівницького товариства «Фронтовик» Солом'янського району м. Києва
земельної ділянки для ведення садівництва на вул. Медовій, 207 у
Солом'янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Картавий І. Л.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Старовойт В. М.,
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
12.10. Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни):
12.10.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-17601
Повторний розгляд проекту

рішення

«Про

передачу

громадянину Дегтярьову Сергію Івановичу у приватну
власність
земельної ділянки
для
будівництва
і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Залежному, 19-д у Голосіївському районі
м. Києва» (ПР- 9830 від 21.04.2016).
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 27.04.2016 №08/231-2013/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.09.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 16.09.2016 (реєстр. №109 від
21.09.2016) відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Картавий І. Л., Дюжев С. А.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянину
Дегтярьову Сергію Івановичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Залежному, 19-д у Голосіївському районі м. Києва» на
наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування, на яке запросити
заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Міщенко О. Г.,
Негрич М. М., Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
12.10.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-11486
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Янковській Тетяні Сергіївні у приватну
власність
земельної
ділянки
для
будівництва
і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Залежному, 18-6 у Голосіївському районі
м. Києва» (ПР- 9821 від 21.04.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 27.04.2016 №08/231-2009/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.09.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 16.09.2016 (реєстр. №111 від
21.09.2016) відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Харченко О. В., Картавий І. Л., Дюжев С. А.,
Янковська Т. С., Росляков В. В.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 16.09.2016
(реєстр. №111 від 21.09.2016), підтримати проект рішення «Про передачу
громадянці Янковській Тетяні Сергіївні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Залежному, 18-6 у Голосіївському районі м. Києва»
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Міщенко О. Г.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., БанасД. М.
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
12.10.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-11488
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Орловій Галині Іванівні у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Залежному, 18-ж у Голосіївському районі м. Києва»
(ПР- 9914 від 05.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 17.05.2016 №08/231-2170/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.09.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 16.09.2016 (реєстр. №110 від
21.09.2016) відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 16.09.2016
(реєстр. № 110 від 21.09.2016), підтримати проект рішення «Про передачу
громадянці Янковській Тетяні Сергіївні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Залежному, 18-6 у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 5
(Картавий І. Л., Міщенко О. Г., Банас Д. М., Харченко О. В., Напоп В. І.).

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
12.10.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18857

Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Соколу Віталію Євгеновичу у приватну
власність
земельної ділянки
для
будівництва
і
обслуговування
житлового
будинку,
господарських
будівель і споруд на вул. Бродівській, 154-а у
голосіївському районі м. Києва» (ПР-9975 від 17.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.05.2016 №08/231-2254/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.09.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 16.09.2016 (реєстр. №118 від
22.09.2016) відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
відхилити проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В.В., Картавий І. Л.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції, а саме:
- підтримати проект рішення;
- відхилити проект рішення та зарезервувати земельну ділянку для
оформлення її учасникам антитерористичної операції та сім ’ям киян, які
загинули під час проведення антитерористичної операції на сході України.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу громадянину
Соколу Віталію Євгеновичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Бродівській, 154-а у голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7, «проти» - немає, «утрималось» - 10.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Балицька О. С.,
Шкуро М. Ю., Старовойт В. М. 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: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 16.09.2016
(реєстр. №118 від 22.09.2016), відхилити проект рішення «Про передачу
громадянину Соколу Віталію Євгеновичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Бродівській, 154-а у голосіївському районі м. Києва»
та зарезервувати земельну ділянку для оформлення її учасникам

антитерористичної операції та сім ’ям киян, які загинули під
проведення антитерористичної операції на сході України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7, «проти» - немає, «утрималось» - 10.

час

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

12.10.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-6353
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Боєвій Людмилі Борисівні у приватну
власність
земельної
ділянки
для
будівництва
і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Бродівській, 78-а у Голосіївському районі
м. Києва» (ПР-9976 від 17.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.05.2016 №08/231-2252/ПР)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявниці від 08.06.2016 вх. №08/Б-7091 щодо пояснень до проекту
рішення.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.09.2016
розгляд проекту рішення було відкладено для розгляду робочою
групою під головуванням І. Л. Картавого.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання цієї робочої групи від 16.09.2016 (реєстр. №114 від
22.09.2016) відповідно до якого постійній комісії рекомендовано
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В.В., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи протокол засідання робочої групи від 16.09.2016
(реєстр. №114 від 22.09.2016), підтримати проект рішення «Про передачу
громадянці Боєвій Людмилі Борисівні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Бродівській, 78-а у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

12.10.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-17488
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянці Караульній Галині Василівні у приватну
власність
земельної
ділянки
для
будівництва
і
65

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Залежному, 18-и у Голосіївському районі
м. Києва» (ПР10005 від 18.05.2016)

1

(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 24.05.2016 №08/231-2312/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 19.07.2016
прийнято рішення відхилити проект рішення, повернути кадастрову
справу до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
для підготовки проекту рішення про відмову та зарезервувати
земельну ділянку для оформлення учаснику АТО.
Виносився на повторний розгляд постійної комісії 06.09.2016
згідно з листом гр. Караульної Г. В. від 26.07.2016 вх. №08/К-8971
щодо надання пояснень по справі, та листом від 03.08.2016 вх.
№08/К-9346 щодо розгляду справи за обов'язкової присутності
заявниці. Під час голосування рішення не було прийнято.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В.В., Картавий І. Л., Караульна Г. В.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції, а саме:
- підтримати проект рішення;
- відхилити проект рішення.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу громадянці
Караульній Галині Василівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Залежному, 18-й у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Харченко О. В., Картавий І. Л., Петровець О. Ф.).

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М., Росляков В. В.,
Балицька О. С., Банас Д. М., Бродський В. Я., Марченко Р. 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 пропозицію
повернутись до розгляду цього питання та проголосувати повторно за
підтримку проекту рішення.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Караульній Галині Василівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Залежному, 18-и у Голосіївському районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» (Харченко О. В., Картавий
Петровець О. Ф.).

13, «проти» - немає, «утрималось» - 5
І. Л., Балицька О. С., Римаренко С. Г.,

Депутати Київської міської ради Бродський В. Я., Непоп В. І.,
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

12.10.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6810
Повторний розгляд 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» (ПР-9217 від 10.03.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 15.03.2016 №08/231-1345/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 27.09.2016 під
час голосування рішення не було прийнято.
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: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати 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» з рекомендаціями, а саме: виключити з цільового призначення
земельної ділянки слова «будівництва та», враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Картавий І. Л.).

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М., Марченко Р. В.,
Балицька О. С., Шкуро М. Ю., участі в голосуванні не брали.
12.10.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-5398
Повторний розгляд проекту 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» (ПР-10498 від 04.07.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської

міської ради від 11.07.2016 №08/231-2928/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 27.09.2016 під
час голосування рішення не було прийнято.

Земельна ділянка площею 0,0592 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту 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».
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
Кримчака С. О. 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» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

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

12.10.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21772
.
Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Гаджі Костянтину Петровичу у приватну
власність
земельної
ділянки
для
будівництва
і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Лазурній, 12 у Деснянському районі
м. Києва».
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.06.2016 №08/231-2480/ПР)
(ПР-10185від 31.05.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 13.07.2016
було прийнято рішення перенести розгляд проекту рішення та
звернутись до Департаменту земельних ресурсів для уточнення
прізвища заявника.
Департаментом земельних ресурсів направлено лист заявнику
від 19.08.2016 №057023-16055 щодо підтвердження або
спростування інформації щодо зміни прізвища.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування,
архітектури та землекористування лист
Проскурка К. П. (Гаджа К. П.) від 23.09.2016 вх. №08/П-11221 щодо
підтвердження інформації та надання копій документів про зміну
прізвища заявника.

Земельна ділянка площею ОД 000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину Гаджі
Костянтину Петровичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Лазурній, 12 у Деснянському районі м. Києва» з
рекомендаціями, а саме: в назві та по тексту проекту рішення слова
«Гаджа» змінити словами «Проскурко» враховуючи звернення заявника
щодо підтвердження інформації про зміну прізвища.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Непоп В. І., Негрич М. М.)

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

12.11.

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

12.11.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21878
Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 21.05.2015 № 543/1407 "Про
приватизацію земельної ділянки громадянам Смірнову
Ігорю Васильовичу, Смирнову Петру Яковичу, Смірновій
Галині Петрівні, Смирновій Людмилі Василівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Чабанівській, 8 у
Голосіївському районі м. Києва».
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.06.2016 №08/231-2472/ПР)
(ПР- 10137 від 26.05.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у спільну часткову власність
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Кулаковський Ю. П.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 21.05.2015 № 543/1407 "Про приватизацію
земельної ділянки громадянам Смірнову Ігорю Васильовичу, Смирнову Петру
Яковичу, Смірновій Галині Петрівні, Смирновій Людмилі Василівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Чабанівській, 8 у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Харченко О. В., Картавий І. Л., Меліхова Т. І.).

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Старовойт В. М.,
Марченко Р. В Б а н а с Д. М., Балицька О. С. участі в голосуванні
не брали.

12.11.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22764
Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 12.07.2016 № 599/599 «Про
передачу
земельної
ділянки
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНК»
та
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ^
«КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
«ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» для експлуатації та
обслуговування адміністративної будівлі банку на
вул. Володимирській, 23-а у Шевченківському районі
м. Києва» (П Р -11531 від 26.09.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 27.09.2016 №08/231-3967/ПР)

ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Картавий І. Л., Меліхова Т. І.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції, а саме:
- підтримати проект рішення;
- відхилити проект рішення.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 12.07.2016 № 599/599 «Про передачу земельної
ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНК"
та
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» для експлуатації та
обслуговування адміністративної будівлі банку на вул. Володимирській, 23-а у
Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти» - немає, «утрималось» - 8 (Росляков В. В.,
Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Римаренко С. Г.. Харченко О. В., Банас Д. М.,
Петровець О. Ф., Римаренко С. Г.)

Депутати Київської міської ради Міщенко О. / . , Старовойт В. М.,
Марченко Р. В., Балицька О. С. 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 внесення змін до рішення
Київської міської ради від 12.07.2016 № 599/599 «Про передачу земельної
ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНК»
та
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» д л я експлуатації та
обслуговування адміністративної будівлі банку на вул. Володимирській, 23-а у
Шевченківському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 (Росляков В. В., Картавий І. Л., Меліхова Т. І.,
Римаренко С. Г.. Харченко О. В., Банас Д. М., Петровець О. Ф.,
Римаренко С. Г.), «проти» - немає, «утрималось» - 9.

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Старовойт В . М.,
Марченко Р. В Б а л и ц ь к а О. С. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

12.12.

Розгляд кадастрових справ (розірвання договорів оренди земельних
ділянок):

12.12.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22656
Розгляд проекту рішення «Про розірвання договору
оренди земельної ділянки від 18.07.2005 № 78-6-00287,
укладеного між Київською міською радою та Київською
міською радою профспілок для експлуатації та
обслуговування
спеціалізованої
дитячо-юнацької
спортивної Ш КОЛИ ОЛІМПІЙСЬКОГО резерву з вітрильного
спорту на вул. Прирічній, ЗО (затока «Собаче гирло») в
Оболонському районі м. Києва» (ПР-11615 від 28.09.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 28.09.2016 №08/231-4008/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї,
молоді та спорту.

Проектом рішення передбачено: розірвання договору оренди земельної ділянки
від 18.07.2005 № 78-6-00287 площею 3,1775 га.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Балицька О. С.,
Михайленко В. О., Харченко О. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про розірвання договору
оренди земельної ділянки від 18.07.2005 № 78-6-00287, укладеного між
Київською міською радою та Київською міською радою профспілок для
експлуатації та обслуговування спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної
школи олімпійського резерву з вітрильного спорту на вул. Прирічній, 30
(затока «Собаче гирло») в Оболонському районі м. Києва».
2.
Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та

землекористування Михайленка В. О., Картавого І. Л., Балицької О. С. для
додаткового вивчення цього питання із залученням депутата Київської
міської ради Богатова К. В. Головою робочої групи визначити депутата
Михайленка В. О.
3. Направити зазначений проект рішення з матеріалами кадастрової
справи А-22656 на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань
освіти, науки, сім % молоді та спорту, а також постійної комісії Київської
міської ради з питань власності.
4. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання створеної робочої групи та витягу з протоколів засідань
постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім%
молоді та спорту, а також постійної комісії Київської міської ради з
питань власності.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Марченко Р. В., Картавий І. Л.,
Непоп В. І., Старовойт В. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі
в голосуванні не брали.
12.13. Розгляд кадастрових справ (надання дозволів на проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок; продаж земельних ділянок або
права на них на земельних торгах (аукціонах):
12.13.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1233
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу» (ПР-11131 від 22.03.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.08.2016 №08/231-3538/ПР)

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0526 га для реконструкції
гаража під офісну будівлю на вул. Краківській, 7 (бокс 27-6) у Дніпровському
районі м Києва, що підлягає продажу гр. Гудзю Юрію Геннадійовичу.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Марченко Р. В.,
Картавий І. Л., Непоп В. І., Старовойт В. М., Шарій В. В.,
Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
12.13.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1347

Проект рішення «Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельних ділянок, що
підлягають продажу» (ПР-11396 від 13.09.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.09.2016 №08/231-3826/ПР)

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок площами 0,0297 га та 0,0097 га, для
експлуатації та обслуговування магазину на вул. Андрія Малишка, 3-В, ЗЛ у
Дніпровському районі м. Києва, що підлягає продажу товариству з обмеженою
відповідальністю «АРС-ЕН».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Бродський В. Я.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Бродського В. Я. перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають
продажу» на наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Картавий І. Л.,
Непоп В. І., Старовойт В. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі
в голосуванні не брали.
12.13.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1353
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу» (ПР-11425 від 16.09.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.09.2016 №08/231-3874/ПР)

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0819 га для експлуатації та
обслуговування
нежитлового
будинку
адміністративно-складського
призначення на просп. Степана Бандери, 15а в Оболонському районі м. Києва,
що підлягає продажу товариству з обмеженою відповідальністю «СІТІ ГРУП
ДЕВЕЛОПМЕНТ ».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу»
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Картавий І. Л.,
Непоп В. /., Старовойт В. М., Шарій В. В., Шкуро М. Ю. участі
в голосуванні не брали.
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12.13.4. СЛУХАЛИ:
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Кадастрова справа Є-1082
Проект рішення «Про продаж земельної ділянки або права
на неї на земельних торгах (аукціоні) для будівництва,
експлуатації та обслуговування автомагазину на дорозі
Кільцевій у Святошинському районі м. Києва» (ПР-10264 від
06.06.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 07.06.2016 №08/231-2514/ПР)

.•і

Земельна ділянка площею 0,1337 га, експертна грошова оцінка становить
2 078 185 грн.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про продаж земельної ділянки
або права на неї на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, експлуатації
та обслуговування автомагазину на дорозі Кільцевій 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» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Картавий І. Л.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Непоп В. /.,
Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
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12.13.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1352
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу» (ПР-11424 від 16.09.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.09.2016 №08/231-3873/ПР)

Проектом рішення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0116 га для обслуговування та
експлуатації нежитлового приміщення на вул. Полковника Шутова, 6 (літ. Б) у
Солом’янському районі м. Києва, що підлягає продажу товариству з
обмеженою відповідальністю «АЛЬФАГРАФІК УКРАЇНА».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

•|

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Картавий І. Л.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Непоп В. І.,
Старовойт В. М ., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не
брали.
12.13.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Є-1358
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу» (ПР-11422 від 16.09.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 19.09.2016 №08/231-3871/ПР)

П роектом ріш ення передбачено: надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,1157 га для експлуатації та
обслуговування
нежитлової будівлі
громадського
призначення
на
вул. Волинській, 60 у Солом’янському районі м. Києва, що підлягає продажу
товариству з обмеженою відповідальністю фірмі «ПРЕСТО, ЛТД».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Картавий І. Л.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В ., Непоп В. /.,
Старовойт В. М., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні не брали.
12.14. П овторний розгляд кадастрових справ (продаж земельних ділянок):
12.14.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1351
Повторний розгляд 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» (ПР-11398 від 14.08.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.09.2016 №08/231-3844/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 27.09.2016 під
час голосування за підтримку та за відхилення проекту рішення,
рішення не було прийнято, оскільки не набрало достатню кількість

голосів. То ж було прийнято рішення перенести його розгляд на
наступне засідання комісії.

Земельна ділянка площею 0,0855 га, експертна грошова оцінка становить
2 378 322 грн.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кулаковський Ю. П., 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 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» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 7
(Марченко Р. В., Бродський В. Я., Меліхова Т. І., Баленко І. М., Балицька О. С.,
Римаренко С. Г., Картавий І. Л.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Непоп В. І.,
Старовойт В. М. 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 пропозицією секретаря постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
Картавого І. Л. відхилити 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7, «проти» - немає, «утрималось» - 1 1 .

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Непоп В. І.,
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

12.14.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1350
Повторний розгляд проекту рішення «Про продаж
земельної ділянки приватному підприємству «МЕТАЛСС» для експлуатації та обслуговування офісновиробничої будівлі у пров. Куренівському, 2/8 в

Оболонському районі м. Києва» (ПР-11399 від 14.08.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.09.2016 №08/231-3843/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 27.09.2016
було прийнято рішення перенести розгляд на наступне засідання
комісії.

Земельна ділянка площею 0,1231 га, експертна грошова оцінка складає
3095606 грн.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати 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»..
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Бродський В. Я., Зубко Ю. Г.).

Депутати Київської міської ради Турець В. В., Непоп В. І.,
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
13. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються
13.1. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни):
13.1.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24472
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Коваленко Світлані Іванівні на вул. Боровій,
32-а у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд» (ПР-9948 від 13.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.05.2016 №08/231-2216/ПР)

Земельна ділянка площею 0,08 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Коваленко Світлані Іванівні на вул. Боровій, 32-а у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Балицька О. С., Картавий І. Л., Марченко Р. В.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
13.1.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23827
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Абашевій Ніні Василівні на вул. СвятоГеоргіївській, 27 у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд» (ПР-10071 від 24.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.05.2016 №08/231-2352/ПР)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дюжев С. А. 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 надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Абашевій Ніні Василівні на вул. Свято-Георгіївській, 27 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 9
(Міщенко О. Г., Балицька О С., Картавий І. Л., Баленко І. М., Харченко О. В.,
Римаренко С. Г., Бродський В. Я., Росляков В. В., Петровець О. Ф.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки проекту рішення,
голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування
другу пропозицію: щодо відхилення проекту рішення.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці
Абашевій Ніні Василівні на вул. Свято-Георгіївській, 27 у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд», оскільки земельна ділянка відноситься до
озеленених територій, що резервуються для розвитку мережі зелених
насаджень загального користування (біля села Чапаєвка) відповідно до

Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції
формування зелених насаджень в центральній частині міста,
затверджених рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381
(зі змінами).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 2 , «проти» - немає, «утрималось» - 7.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
13.1.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26271
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Сухопару Івану Михайловичу на вул. СвятоГеоргіївській, 16 у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд» (ПР-10237 від 02.06.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 13.06.2016 №08/231-2578/ПР)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
Під час обговорення цього питання надійшло дві п ропозиц іїа саме:
- підтримати проект рішення;
- відхилити проект рішення.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Сухопару Івану Михайловичу на вул. Свято-Георгіївській, 16 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 9
(Міщенко О. Г., Балицька О. С., Картавий І. Л., Баленко І. М., Харченко О. В.,
Римаренко С. Г., Бродський В. Я., Росляков В. В., Петровець О. Ф.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.
Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримки проекту рішення,
голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Міщенко О. Г. виніс на голосування
другу пропозицію: щодо відхилення проекту рішення.
УХВАЛИЛИ: Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину

Сухопару Івану Михайловичу на вул. Свято-Георгіївській, 16 у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування 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» - 6.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
13.1.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26757
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Калайді Віктору Миколайовичу на
вул. Цілинній, 37-Б у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва та
обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд» (ПР-10402 від 22.06.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 04.07.2016 №08/231-2811/ПР)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Калайді Віктору Миколайовичу на вул. Цілинній, 37-Б у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку,
господарських будівель і споруд» на наступне засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування, на яке запросити заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати
Київської міської ради
Михайленко В.
О.,
Бродський В. Я., Непоп В. І., Старовойт В. М. участі в
голосуванні не брали.
13.1.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26853
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці
Павлій
Ользі
Анатоліївні
на
вул. Риболовецькій, 45-д у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого

будинку, господарських будівель і споруд» (ПР-10873 від
27.07.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 02.08.2016 №08/231-3308/ПР)

Земельна ділянка площею 0,04 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Пав лій Ользі Анатоліївні на вул. Риболовецькій, 45-д у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Рослякова В. В., Римаренка С. Г. 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» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати
Київської
міської
Бродський В. Я., Непоп В.
голосуванні не брали.

13.1.6. СЛУХАЛИ:

ради
Михайленко
В.
О.,
Старовойт В. М. участі в

Справа-клопотання К-24102
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Бебешко Ользі Федорівні на вул. Березневій,
94-а у Дарницькому районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд» (ПР-10070 від 24.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.05.2016 №08/231-2351/ПР)

Земельна ділянка площею 0,07 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Бебешко Ользі Федорівні на вул. Березневій, 94-а у Дарницькому
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
2.
Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Рослякова В. В., Римаренка С. Г. для
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додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Картавого І. Л.
3.
Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1 7 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати
Київської
міської ради
Михайленко
В.
О.,
Бродський В. Я ., Непоп В. І., Старовойт В. М. участі в
голосуванні не брали.
13.1.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26660
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Коровченко Євдокії Гнатівні на вул. 56-ій
Садовій, діл. 5-а у Дарницькому районі м. Києва для
ведення колективного садівництва» (ПР-10235 від
02.06.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 13.06.2016 №08/231-2580/ПР)

Земельна ділянка площею 0,04 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Коровченко Євдокії Гнатівні на вул. 56-ій Садовій, діл. 5-а у
Дарницькому районі м. Києва для ведення колективного садівництва».
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Картавого І. Л., Рослякова В. В., Римаренка С. Г. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Картавого І. Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Бродський В. Я., Непоп В. І.,
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
13.1.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26284
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину
Пінчуку
Олександру
Івановичу
на
вул. Краснодонській, 7 у Солом’янському районі м. Києва
для обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд» (ПР-10049 від 20.05.2016)

(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.05.2016 №08/231-2353/ПР)

Земельна ділянка площею 0,02 га - в оренду на 49 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Балицька О. С.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Пінчуку Олександру Івановичу на вул. Краснодонській, 7 у
Солом’янському районі м. Києва для обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд» з рекомендаціями, озвученими депутатом
Київської міської ради Балицькою О. С., а саме: змінити термін оренди
земельної ділянки з 49 років на 1 0 років.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Бродський В. Я., Непоп В. І.,
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
13.1.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26543
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Рапліс Людмилі Анатоліївні на вул. Межовій,
2 у Солом’янському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд» (ПР-10142 від 26.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 07.06.2016 №08/231-2517/ПР)

Земельна ділянка площею 0,06 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Рапліс Людмилі Анатоліївні на вул. Межовій, 2 у Солом’янському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд» на чергове засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) провести
перевірку щодо фактичного використання земельної ділянки та надати
акт обстеження земельної ділянки з матеріалами фотофіксації.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Бродський В. Я., Непоп В. І.,
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

13.1.10. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26812
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Вітіву Олегу Степановичу на вул. Ватутіна,
109-а у Солом'янському районі м. Києва для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд» (ПР-10236 від 02.06.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 13.06.2016 №08/231-2579/ПР)

Земельна ділянка площею ОДО га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Вітіву Олегу Степановичу на вул. Ватутіна, 109-а у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Бродський В. Я., Непоп В. /.,
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
13.2. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - державні,
комунальні підприємства):
13.2.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27832
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки управлінню освіти Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації на
просп. Голосіївському, 94/96 у Голосіївському районі
м.
Києва
для
реконструкції,
експлуатації
та
обслуговування
будівель та споруд дошкільного
навчального закладу № 658» (ПР-11616 від 28.09.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.09.2016 №08/231-4021/ПР)
Проект підтримано постійною комісією Київської міської
ради з питань освіти, науки, сім % молоді та спорту.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,63 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві державної

адміністрації на просп. Голосіївському, 94/96 у Голосіївському районі
м. Києва для реконструкції, експлуатації та обслуговування будівель та споруд
дошкільного навчального закладу № 658».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Росляков В. В.,
Непоп В. І., Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

13.2.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27831
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки управлінню освіти Г олосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації на
вул. Васильківській, 18-6 літ. «А» у Голосіївському
районі м. Києва для реконструкції, експлуатації та
обслуговування
будівель і
споруд
дошкільного
навчального закладу № 238» (ПР-11617 від 28.09.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 29.09.2016 №08/231-4020/ПР)
Проект підтримано постійною комісією Київської міської
ради з питань освіти, науки, сім % молоді та спорту.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,47 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 Г олосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації на вул. Васильківській, 18-6 літ. «А» у Голосіївському районі
м. Києва для реконструкції, експлуатації та обслуговування будівель і споруд
дошкільного навчального закладу № 238».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Росляков В. В.,
Непоп В. І., Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
13.2.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26628
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок комунальному підприємству по
утриманню зелених насаджень Деснянського району
м. Києва на вул. Архітектора Ніколаєва, 7 у Деснянському
районі м. Києва для утримання та благоустрою зелених
зон і зелених насаджень та обслуговування території
скверу» (ПР-10171 від 21.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 07.06.2015 №08/231-2510/ПР)

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: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського
району м. Києва на вул. Архітектора Ніколаєва, 7 у Деснянському районі
м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень та
обслуговування території скверу»
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Росляков В. В.,
Непоп В. І., Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
13.2.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26627
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок комунальному підприємству по
утриманню зелених насаджень Деснянського району
м. Києва у Лугопарку між просп. Ватутіна, вул. Бальзака,
р. Десенка до насосної станції у Деснянському районі
м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і
зелених
насаджень
та
обслуговування
території
Лугопарку» (ПР-10082 від 24.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.05.2016 №08/231-2431/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельні ділянки площами 82,98 га та 28,78 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського
району м. Києва у Лугопарку між просп. Ватутіна, вул. Бальзака, р. Десенка до
насосної станції у Деснянському районі м. Києва для утримання та
благоустрою зелених зон і зелених насаджень та обслуговування території
лугопарку».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Росляков В. В.,
Непоп В. /., Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

13.2.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-27530
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
Національному
історикоархітектурному
музею
«Київська
фортеця»
на
вул. Старонаводницькій, 2 у Печерському районі м. Києва
для реставрації пам’ятки національного значення» (ПР11176 від 26.08.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 30.08.2016 №08/231-3628/ПР)
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської
міської ради з питань культури, туризму та інформаційної
політики.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,86 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Національному історико-архітектурному музею «Київська фортеця» на
вул. Старонаводницькій, 2 у Печерському районі м. Києва для реставрації
пам’ятки національного значення».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Росляков В. В
Непоп В.
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

13.2.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26392
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Міністерству соціальної політики
України на вул. Еспланадній, 8/10 у Печерському районі
м.
Києва
для
експлуатації
та
обслуговування
адміністративного будинку» (ПР-10076 від 24.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 30.05.2016 №08/231-2398/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,24 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Міністерству соціальної політики України на вул. Еспланадній, 8/10 у
Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
адміністративного будинку».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Росляков В. В.,
Непоп В. І., Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

13.2.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25642
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок комунальному підприємству по
утриманню зелених насаджень Солом’янського району
м. Києва на вул. Білгородській, 4, 6, 7, 8, 10 у
Солом’янському районі м. Києва для утримання та
обслуговування скверу» (ПР-10075 від 24.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 01.06.2016 №08/231-2444/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,40 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ:
Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному
підприємству
по утриманню
зелених
насаджень
Солом’янського району м. Києва на вул. Білгородській, 4, 6, 7, 8, 10 у
Солом’янському районі м. Києва для утримання та обслуговування скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М.,\ Росляков В. В.,
Непоп В. І., Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
13.2.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25640
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок комунальному підприємству по
утриманню зелених насаджень Солом’янського району
м. Києва на вул. Польовій, 56-74 у Солом’янському
районі м. Києва для утримання та обслуговування скверу»
(ПР-10097 від 25.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.05.2016 №08/231-2428/ПР)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,70 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ:
Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених насаджень

Солом’янського району м. Києва на вул. Польовій, 56-74 у Солом’янському
районі м. Києва для утримання та обслуговування скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Росляков В. В.,
Непоп В. І., Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

13.2.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25641
Розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок комунальному підприємству по
утриманню зелених насаджень Солом’янського району
м. Києва на вул. Солом’янській, 28 у Солом’янському
районі м. Києва для утримання та обслуговування скверу»
(ПР-10127 від 26.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.05.2016 №08/231-2433/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,44 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Солом’янського району м. Києва на вул. Солом’янській, 28 у Солом’янському
районі м. Києва для утримання та обслуговування скверу»
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Росляков В. В.,
Непоп В. І., Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

13.2.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22519
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. Курської та вул. Єреванської у
Солом’янському районі м. Києва для обслуговування та
експлуатації скверу» (ПР-10141 від 26.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 07.06.2015 №08/231-2511/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,55 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 розі вул. Курської та вул. Єреванської у
Солом’янському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації скверу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Росляков В. В.,
Непоп В. І., Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
13.3. П овторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок державні, комунальні підприємства):
13.3.1. 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,
МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ
СПОЖИВАЧІВ»
на
вул.
Метрологічній,
4
у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування будівель науково-дослідної, проектновишукувальної установи» (ПР-9966 від 17.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 23.05.2016 №08/231-2273/ПР)
Проект рішення підтримано 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.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 27.09.2016 під
час голосування рішення не було підтримано.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,64 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Якубенко Р. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект 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» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Росляков В. В.,
Непоп В.
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

13.4. Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - юридичні особи):
13.4.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25331
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Птахофабрика
Київська» на просп. Броварському, 89 - а у Деснянському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівлі
гуртожитку» (ПР-9979 від 18.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 23.05.2016 №08/231-2275/ПР)

Земельна ділянка площею 0,31 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Птахофабрика Київська» на
просп. Броварському, 89 а у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування будівлі гуртожитку».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Непоп В. /.,
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

13.4.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25861
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Надія М» на
вул. Пухівській, 1-а у Деснянському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування виробничої бази» (ПР-10100
від 25.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 30.05.2016 №08/231-2384/ПР)

Земельна ділянка площею 1,13 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Надія М» на вул. Пухівській, 1-а у
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування виробничої
бази».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Бродський В. Я.)
Депутати Київської міської ради Баленко І. М ., Непоп В. І.,
Старовойт В. М . участі в голосуванні не брали.

13.4.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26406
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
державному підприємству «Еко» на вул. Челябінській, 9-6
у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування багатоповерхового будинку» (ПР-10152 від
30.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 07.06.2015 №08/231-2503/ПР)

Земельна ділянка площею 0,38 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Петровець О. Ф.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією секретаря постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
Картавого І. Л. перенести розгляд проекту рішення «Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
державному підприємству «Еко» на вул. Челябінській, 9-6 у Дніпровському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування багатоповерхового
будинку» на наступне засідання постійної комісії з питань
містобудування, архітектури та землекористування, на яке запросити
заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає
Депутати Київської міської ради Баленко І. М ., Непоп В. І.,
Старовойт В. М . участі в голосуванні не брали.

13.4.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26651
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «КНІППІНГ
КОМПЛЕКТ» на вул. Новозабарській, 2/6 в Оболонському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
виробничих будівель і споруд» (ПР-10038 від 19.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
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міської ради від 25.05.2016 №08/231-2356/ПР)

Земельна ділянка площею 0,42 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «КНГППІНГ КОМПЛЕКТ» на
вул. Новозабарській, 2/6 в Оболонському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування виробничих будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Бродський В. Я.)

Депутати Київської міської ради Баленко І. М , Непоп В. І.,
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.

13.4.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25807
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПО
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КИЇВОБЛГАЗ»
на просп. Свободи, 2Г (літ. «А») у Подільському районі
м. Києва для обслуговування адміністративної будівлі»
(ПР-10099 від 25.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.05.2016 №08/231-2406/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Земельна ділянка площею 0,18 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ
ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КИЇВОБЛГАЗ» на просп. Свободи, 2Г (літ. «А») у
Подільському районі м. Києва для обслуговування адміністративної будівлі».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М , Непоп В. /.,
Старовойт В. М., Михайленко В. О. участі в голосуванні не
брали.
13.4.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26590
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма «С» на
вул. Мельникова, 52-а у Шевченківському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування об'єкта транспортної
інфраструктури (під'їзд до будівлі станції технічного
обслуговування)» (ПР-10001 від 18.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 23.05.2016 №08/231-2277/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань транспорту, зв 'язку та
реклами.

Земельна ділянка площею 0,02 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма «С» на вул. Мельникова,
52-а у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
об'єкта транспортної інфраструктури (під'їзд до будівлі станції технічного
обслуговування)» до його розгляду постійною комісією Київської міської
ради з питань транспорту, зв'язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Непоп В. І.,
Старовойт В. М., Михайленко В. О. участі в голосуванні не
брали.
13.5. П овторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок - юридичні
особи):
13.5.1. 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)» (ПР-10048 від
20.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 24.05.2016 №08/231-2315/ПР)
На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування від
13.09.2016 та 27.09.2016 під час голосування рішення не було
підтримано.

Земельна ділянка площею 0,29 га - в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «88/99ть» на вул. Плещеєва, 10 у
Голосіївському районі м. Києва для експлуатації офісної будівлі (центру
сімейного дозвілля)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Картавий І. Л.)

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Непоп В. /.,
Банас Д. М., Старовойт В. М., Михайленко В. О. участі в
голосуванні не брали.
13.5.2. 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» (ПР-9730 від 15.04.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.04.2016 №08/231-1866/ПР)
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської
міської ради з питань культури, туризму та інформаційної
політики.
На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування від
13.09.2016 та 27.09.2016 під час голосування рішення не було
прийнято.

Земельна ділянка площею 0,05 га - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
релігійній громаді Незалежній Помісній Церкві Євангельських Християн
Баптистів «Друзі Христа» у Дніпровському районі м. Києва на вул. Марка
Черемшини, 5 у Дніпровському районі м. Києва для обслуговування
молитовного будинку».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Картавий І. Л.)

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Непоп В. І.,
Банас Д. М., Старовойт В. М., Михайленко В. О. участі в
голосуванні не брали.

13.5.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25724
Повторний розгляд 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)» (ПР-9766 від 18.04.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 26.04.2016 №08/231-1973/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 13.07.2016
ухвалено відкласти розгляд проекту рішення до ухвалення рішення
постійною комісією Київської міської ради з питань культури,
туризму та інформаційної політики.
Проект рішення виносився на повторний розгляд 27.09.2016
згідно з витягом від 30.08.2016 08/292-230 з протоколу комісією
Київської міської ради з питань культури, туризму та
інформаційної політики №19, відповідно до якого проект рішення
залишено без розгляду як такий, що не відноситься до
функціональної спрямованості комісії. Під час голосування
27.09.2016рішення не було підтримано.

Земельна ділянка площею 0,16 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Кулаковський Ю. П.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект 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» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Непоп В. І.,
Банас Д. М., Старовойт В. М., Михайленко В. О. участі в
голосуванні не брали.
13.5.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26537
Повторний розгляд 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» (ПР-9933
від 11.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської

міської ради від 18.05.2016 №08/231-2214/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 27.09.2016 під
час голосування рішення не було прийнято.

Земельна ділянка площею 1,22 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з 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
«проспект Московський» змінити словами «проспект Степана Бандери»
(відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 19.02.2016 №125/1 «Про перейменування бульвару, вулиць, площі та
провулків у місті Києві»).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Картавий І. Л.)

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Непоп В. І.,
Банас Д. М., Старовойт В. М., Михайленко В. О. участі в
голосуванні не брали.
13.5.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26291
Повторний розгляд проекту рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Градінар Олені
Вікторівні на просп. Правди, 1Об літ. «А» у Подільському
районі для експлуатації та обслуговування універсального
магазину» (ПР-9677 від 14.04.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 18.04.2016 №08/231-1871/ПР)
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики (витяг від 05.09.2016 №08/286-415 з протоколу №21 від
31.08.2016).
До засідання 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
ухвалено перенести розгляд проекту рішення на наступне
засідання, на яке запросити заявника. Під час повторного розгляду
та голосування на засіданнях постійної комісії 13.09.2016 та
27.09.2016рішення не було прийнято.

Земельна ділянка площею 0,01 га згідно - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дівчур І. Д.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Градінар Олені Вікторівні на просп. Правди, 106 літ. «А» у
Подільському районі для експлуатації та обслуговування універсального
магазину».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Непоп В. І.,
Банас Д. М., Старовойт В. М., Михайленко В. О. участі в
голосуванні не брали.
13.5.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26864
Повторний розгляд 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» (ПР-10700 від 12.07.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 14.07.2016 №08/231-3029/ПР)
Проект рішення підтримано 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 27.09.2016 під
час голосування рішення не було прийнято.

Земельна ділянка площею 0,14 га згідно - в постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кучмій А. Т., Цербан М. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати 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».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Картавий І. Л.)

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Непоп В. /.,
Банас Д. М., Старовойт В. М., Михайленко В. О. участі в
голосуванні не брали.

13.5.7. 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» (ПР-9171 від 01.03.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 09.03.2016 №08/231-1271/ПР)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 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).
Виносився на повторний розгляд 27.09.2016 згідно з:
- витягом №08/286-225 від 25.05.2016 засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики №15 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) №107-22/5461 від 05.09.2016 щодо
розміщеної
капітальної
будівлі
з
фактичним
використанням - «гральний заклад» та задовільного
санітарно-технічного стану прилеглої території.
Під час голосування рішення не було підтримано.

Земельна ділянка площею 0,10 га згідно - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Балицька О. С.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради - члена
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Балицької О. С. відхилити проект
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 згідно з 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) №107-22/5461 від 05.09.2016 на
земельній ділянці розміщена нежитлова будівля, яка функціонує як
гральний заклад, а не магазин.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Непоп В. І.,
Банас Д. М., Старовойт В. М., Михайленко В. О. участі в
голосуванні не брали.
13.6. Розгляд справ-клопотань (відмову у наданні дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок):
13.6.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23392
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Яловому Володимиру
Володимировичу на вул. Фестивальній, у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд» (ПР-9903 від
28.04.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 23.05.2016 №08/231-2286/ПР)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Яловому Володимиру Володимировичу на вул. Фестивальній, у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Непоп В. /.,
Банас Д. М., Старовойт В. М., Михайленко В. О. участі в
голосуванні не брали.

13.6.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23096
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Тарнавській Світлані
Володимирівні на вул. Ракетній у Голосіївському районі
міста Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд» (ПР-10014 від
18.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 30.05.2016 №08/231-2378/ПР)

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 Тарнавській Світлані Володимирівні на вул. Ракетній у
Голосіївському районі міста Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Непоп В. І.,
Банас Д. М., Старовойт В. М , М и х ай л ен ко В. О. участі в
голосуванні не брали.
13.6.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26657
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Кохану Івану Івановичу
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у м. Києві» (ПР-10039 від
19.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.05.2016 №08/231-2363/ПР)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Кохану Івану Івановичу для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд у м. Києві».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Непоп В. І.,
Банас Д. М., Старовойт В. М., Михайленко В. О. участі в
голосуванні не брали.

13.6.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23612
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Жовтанію Євгенію
Михайловичу у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку,
господарських будівель і споруд» (ПР-10072 від 24.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.05.2016 №08/231-2418/ПР)

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

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Жовтанію Євгенію Михайловичу у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Непоп В. І.,
Банас Д. М., Старовойт В. М., Михайленко В. О. участі в
голосуванні не брали.

13.6.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23657
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Щербанюк Наталії Андріївні
у пров. Лисогірському, 55 у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд» (ПР-10126 від
26.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.05.2016 №08/231-2419/ПР)

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 Щербанюк Наталії Андріївні у пров. Лисогірському, 55 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Непоп В. /.,
Банас Д. М., Старовойт В. М., Михайленко В. О. участі в
голосуванні не брали.

13.6.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23653
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Гаріну Володимиру
Володимировичу
у
пров.
Лисогірському,
55
у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд» (ПР-10215 від 01.06.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.06.2016 №08/231-2474/ПР)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Гаріну Володимиру Володимировичу у пров. Лисогірському, 55
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Непоп В. І.,
Банас Д. М., Старовойт В. М., Михайленко В. О. участі в
голосуванні не брали.

13.6.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23851
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Карпенко Галині Петрівні на
вул. Свято-Георгіївській, 49 у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд» (ПР-11203 від
30.08.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 05.09.2016 №08/231-3702/ПР)

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 Карпенко Галині Петрівні на вул. Свято-Георгіївській, 49 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Непоп В. /.,
Банас Д. М., Старовойт В. М., Михайленко В. О. участі в
голосуванні не брали.

13.6.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26686
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю «Приватбудсервіс» на НабережноПечерській дорозі, 8 у Печерському районі м. Києва для

ремонтно-відстійного пункту човнів і їх прокату» (ПР-10233
від 02.06.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.06.2016 №08/231-2475/ПР)

Земельна ділянка орієнтовною площею 26,04 га - в оренду на 20 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Приватбудсервіс» на НабережноПечерській дорозі, 8 у Печерському районі м. Києва для ремонтно-відстійного
пункту човнів і їх прокат».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Непоп В. /.,
Банас Д. М., Старовойт В. М., Михайленко В. О. участі в
голосуванні не брали.

13.6.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26733
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Часнікову Володимиру
Івановичу на просп. Космонавта Комарова, біля будинку
№ 12 у Солом'янському районі м. Києва для будівництва
індивідуального гаражу» (ПР-10011 від 18.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 23.05.2016 №08/231-2283/ПР)

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 Часнікову Володимиру Івановичу на просп. Космонавта
Комарова, біля будинку № 12 у Солом'янському районі м. Києва для
будівництва індивідуального гаража».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Непоп В. І.,
Банас Д. М., Старовойт В. М., Михайленко В. О. участі в
голосуванні не брали.

13.6.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26665
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельних ділянок громадянину
Фекліну
Дмитру
Миколайовичу у мікрорайоні Жуляни Солом'янського
району м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд» (ПР-10040 від
19.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 25.05.2016 №08/231-2364/ПР)

Земельні ділянки площами 0,10 га, 0,10 га, 0,10 га, 0,10 га, 0,10 га, 0,10 г а - у
власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
громадянину Фекліну Дмитру Миколайовичу у мікрорайоні Жуляни
Солом'янського району м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Непоп В. І.,
Банас Д. М., Старовойт В. М., Михайленко В. О. участі в
голосуванні не брали.

13.6Л 1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24207
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Неверовській Надії
Вікторівні на вул. Садовій, 3-а у Солом'янському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд» (ПР-10112 від
25.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.05.2016 №08/231-2417/ПР)

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 Неверовській Надії Вікторівні на вул. Садовій, 3-а у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Непоп В. І.,
Банас Д. М., Старовойт В. М., Михайленко В. О. участі в
голосуванні не брали.

13.6.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24421
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Прохоренку Олексію
Миколайовичу на вул. Леніна, 106-6 у Солом'янському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд» (ПР-10115 від
25.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 30.05.2016 №08/231-2379/ПР)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Прохоренку Олексію Миколайовичу на вул. Леніна, 106-6 у
Солом'янському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
Депутати Київської міської ради Баленко І. М.> Непоп В. І.,
Банас Д. М., Старовойт В. М., Михайленко В. О. участі в

голосуванні не брали.

13.6.13. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23532
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
Київському
комунальному
виробничому
підприємству
«Міськпаливо»
на
просп. Повітрофлотському у Солом'янському районі
м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування
автозаправного комплексу» (ПР-10131 від 26.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 07.06.2016 №08/231-2516/ПР)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною
комісією Київської міської ради з питань житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,40 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Київському комунальному виробничому підприємству «Міськпаливо» на

просп. Повітрофлотському
у
Солом'янському
районі
м. Києва
будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

для

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Непоп В. І.,
Банас Д. М., Старовойт В. М., Михайленко В. О. участі в
голосуванні не брали.

13.6.14. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26760
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Позняку Олександру
Вікторовичу на вул. Михайла Чалого у Святошинському
районі м. Києва для індивідуального житлового, гаражного
і дачного будівництва» (ПР-10494 від 04.07.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 13.07.2016 №08/231-2995/ПР)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Позняку Олександру Вікторовичу на вул. Михайла Чалого у
Святошинському районі м. Києва для індивідуального житлового, гаражного і
дачного будівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Непоп В. І.,
Банас Д. М., Старовойт В. М., Михайленко В. О. участі в
голосуванні не брали.

13.6.15. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26772
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Позняку Олександру
Вікторовичу на вул. Михайла Чалого у Святошинському
районі м. Києва для індивідуального житлового, гаражного
і дачного будівництва» (ПР-10124 від 26.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 31.05.2016 №08/231-2420/ПР)

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

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Позняку Олександру Вікторовичу на вул. Михайла Чалого у
Святошинському районі м. Києва для індивідуального житлового, гаражного і
дачного будівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Непоп В. І.,
Банас Д. М., Старовойт В. М., Михайленко В. О. участі в
голосуванні не брали.

13.6.16. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26767
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Позняку Олександру
Вікторовичу на вул. Михайла Чалого у Святошинському
районі м. Києва для індивідуального житлового, гаражного
і дачного будівництва» (ПР-10125 від 26.05.2016)
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 06.06.2016 №08/231-2473/ПР)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Позняку Олександру Вікторовичу на вул. Михайла Чалого у
Святошинському районі м. Києва для індивідуального житлового, гаражного і
дачного будівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Непоп В. І.,
Банас Д. М., Старовойт В. М., Михайленко В. О. участі в
голосуванні не брали.

14.
П овторний розгляд проектів ріш ень з правовим и висновками
управління правового забезпечення діяльності К иївської міської ради матеріали додаються.
14.1. СЛУХАЛИ:

П овторний розгляд проекту ріш ення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення
земельної
ділянки
житлово-будівельному
кооперативу «Арсеналец-7» на вул. Березняківській, 36 у
Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування житлового будинку та прибудинкової
території» та повторний розгляд правового висновку
108

управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 20.07.2016 №08/230-1405 (ПР-9881 від
27.04.2016,
справа-клопотання
К-26531,
доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 18.05.2016 №08/231-2211/ПР) - матеріали
додаються.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 06.09.2016 було
прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення з правовим
висновком до надання заявником статуту житлово-будівельного
кооперативу «Арсеналец-7» та документів, що підтверджують
повноваження голови правління кооперативу.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом ЖБК
«Арсеналец-7» від 21.09.2016 вх. №08/15903 щодо надання запитуваних
документів.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 20.07.2016 №08/230-1405, проект рішення з пояснювальною
запискою, лист ЖБК «Арсеналец-7» від 21.09.2016 вх. №08/15903 - на
25-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Петровець О. Ф., Росляков С. Г., Харченко О. В.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
житлово-будівельному кооперативу «Арсеналец-7» на вул. Березняківській, 36
у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
житлового будинку та прибудинкової території» з правовим висновком
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
20.07.2016 №08/230-1405 на наступне засідання постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування, на яке запросити заявника, з документом, що
уповноваж ує голову правління житлово-будівельного кооперативу
«Арсеналец-7» подавати клопотання про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 16, «проти» — немає, «утрималось» - 1
(Меліхова Т. І.)

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Непоп В. І.,
Старовойт В. М., Михайленко В. О. участі в голосуванні не
брали.

14.2. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
публічному
акціонерному
товариству
«ЗАВОД
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1» земельних ділянок для
експлуатації та обслуговування будівель та споруд заводу
на вул. Марка Вовчка, 18 в Оболонському районі
м. Києва» з правовим висновком управління правового

забезпечення діяльності Київської міської ради від
21.09.2016 №08/230-1947
(ПР-8425 від 20.01.2016,
кадастрова справа Д-1897, доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради від 20.01.2016
№ 08/231-457/ПР) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 21.09.2016 №08/230-1947, проект рішення з пояснювальною
запискою, - на 9-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Петровець О. Ф., Росляков С. Г., Харченко О. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
21.09.2016 №08/230-1947, та відхилити проект рішення «Про передачу
публічному акціонерному товариству «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ
№1» земельних ділянок для експлуатації та обслуговування будівель та споруд
заводу на вул. Марка Вовчка, 18 в Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Баленко І. М ., Непоп В. І.,
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
14.3. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про поділ земельної ділянки, поновлення приватному
акціонерному товариству «Київський завод світлочутливих
матеріалів «Фотон» договору оренди земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування житловоофісного
комплексу
з
торговими
приміщеннями,
приміщеннями соціальної інфраструктури та підземним
паркінгом зі знесенням існуючих нежитлових будівель на
просп. Перемоги, 42 у Шевченківському районі м. Києва та
внесення змін до нього» з правовим висновком управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради
від 25.07.2016 №08/230-1462 (ПР-10053 від 20.05.2016,
кадастрова справа А-22434, доручення заступника міського
голови - секретаря Київської міської ради від 23.05.2016
№08/231-2297/ПР) - матеріали додаються.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 13.09.2016
під час розгляду та голосування рішення не було прийнято.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 25.07.2016 №08/230-1462, проект рішення з пояснювальною
запискою - на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від

25.07.2016 №08/230-1462, та підтримати проект рішення «Про поділ
земельної ділянки, поновлення приватному акціонерному товариству
«Київський завод світлочутливих матеріалів «Фотон» договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житловоофісного комплексу з торговими приміщеннями, приміщеннями соціальної
інфраструктури та підземним паркінгом зі знесенням існуючих нежитлових
будівель на просп. Перемоги, 42 у Шевченківському районі м. Києва та
внесення змін до нього».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Марченко Р. В.).

Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Непоп В. І.,
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
14.4. 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 (77Р9963 від 17.05.2016, кадастрова справа Д -7239, доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 18.05.2016 № 08/231-2226/ПР) - матеріали
додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 21.09.2016 №08/230-1948, проект рішення з пояснювальною
запискою, лист ТОВ «Столиця» від 21.09.2016 №08/230-1948 - на 12-ти
арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Харченко О. В., Дюжев С.А.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції, а саме:
- підтримати зауваження, викладені у правовому висновку та відхилити
проект рішення;
- відхилити зауваження, викладені у правовому висновку та підтримати
проект рішення.
1. Голосували: Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
21.09.2016 №08/230-1948, та відхилити проект рішення «Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю «СТОЛИЦЯ» земельних ділянок для
будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-рекреаційного комплексу
з об'єктами інженерно-транспортної інфраструктури між просп. Миколи Бажана
та вул. Зарічною у Дарницькому районі м. Києва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 (Римаренко С. Г., Росляков В. В., Банас Д. М.,
Марченко Р. В., Харченко О. В., Картавий І. Л., Петровець О. Ф.,
Балицька О. С . ), «проти» - немає, «утрималось» - 10.
Депутати Київської міської ради Баленко І. М ., Непоп В. І.,
Старовойт В. М . 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 відхилення зауважень, викладені у правовому
висновку та підтримку проекту рішення.
2. Голосували: Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
21.09.2016 №08/230-1948, та підтримати проект рішення «Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю «СТОЛИЦЯ» земельних ділянок
для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-рекреаційного
комплексу з об'єктами інженерно-транспортної інфраструктури між просп.
Миколи Бажана та вул. Зарічною у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11 (Міщенко О. Г., Кісільов І. П., Турець В. В.,
Баленко І. М., Бродський В. Я., Зубко Ю.Г., Меліхова Т. І., Михайленко В. О.,
Негрич М. М., Непоп В. І., Шарій В. В.), «проти» - немає, «утрималось» - 8.
Депутати Київської міської ради Баленко І. М ., Старовойт В. М .

участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

14.5. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення Київської міської
ради «Про внесення змін до рішень Київської міської ради»
з правовим висновком управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 27.09.2016 №08/230
2005 (ПР-9959 від 17.05.2016, кадастрова справа Є-1295,
доручення заступника міського голови - секретаря
Київської міської ради від 18.05.2016 №08/231-2220/ПР) матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 27.09.2016 №08/230-2005, проект рішення з пояснювальною
запискою - на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати зауваження, викладені у правових висновках
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від

23.02.2016 №08/230-381 та від 27.09.2016 №08/230-2005, та відхилити
проект рішення «Про внесення змін до рішень Київської міської ради».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
Депутати Київської міської ради Баленко І. М., Старовойт В. М .,
Шкуро М . Ю. участі в голосуванні не брали.
Звернутись до начальника управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради з проханням забезпечувати присутність представника
вищезазначеного управління на засіданнях постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування під час розгляду
правових висновків управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради.

14.6. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА 1»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
торгово-виробничої будівлі на вул. Клеманській, 1/5 у
Дарницькому районі м. Києва» з правовим висновком
управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 27.09.2016 №08/230-1998 (ПР-8899 від
15.02.2016,
кадастрова справа А-21250, доручення
заступника міського голови - секретаря Київської міської
ради від 18.02.2016 №08/231-977/ПР) - матеріали
додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 27.09.2016 №08/230-1998, 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
27.09.2016 №08/230-1998, та відхилити проект рішення «Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА 1» земельної ділянки для
експлуатації
та
обслуговування
торгово-виробничої
будівлі
на
вул. Клеманській, 1/5 у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
Депутати Київської міської ради Баленко І. М ., Старовойт В. М .,

Турець В. В. участі в голосуванні не брали.

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

15.1. СЛУХАЛИ:

Розгляд листа ГО «Наша Воздвиженка» від 01.09.2016
вх. №08/14829 про необхідність створення робочої групи
щодо вирішення проблемних питань пов'язаних з
проведенням будівельних робіт в Урочищі ГончаріКожум'яки з урахуванням депутатського звернення
О. С. Балицької від 15.09.2016 вх. №08/15536 - матеріали
додаються.
(лист ГО «Наша Воздвиженка» від 01.09.2016 вх. №08/14829, депутатське
звернення О. С. Балицької від 15.09.2016 вх. №08/15536 - на 5-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Балицька О. С., Турець В. В.
Взяли до уваги лист ГО «Наша Воздвиженка» від 01.09.2016 вх. №08/14829 про
необхідність створення робочої групи щодо вирішення проблемних питань
пов'язаних з проведенням будівельних робіт в Урочищі Гончарі-Кожум'яки.

15.2. СЛУХАЛИ:

Розгляд листа велосипедного заводу ТОВ «Ардіс» від
15.09.2016 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 від 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 15.09.2016 вх. №08/15640 та
доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради на 2-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
Взяли до уваги лист велосипедного заводу ТОВ «Ардіс» від 15.09.2016
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.

15.3. 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» -м ат еріали додаються.
(лист ТОВ «ПАНТЕОН-Актив» від 22.09.2016 №02 (вх. №08/16033 від
22.09.2016) - на 1-му арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
Взяли до уваги лист 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 №82-6-00473».

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

Пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Непопа В. І. щодо розгляду проекту
рішення «Про надання земельної ділянки управлінню освіти
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
для
реконструкції,
експлуатації
та
обслуговування
дошкільного навчального закладу на вул. Дегтярівській, 43-а у
Шевченківському районі м. Києва» (ПР-11655 від 03.10.2016,
кадастрова справа Д -77 15) - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
04.10.2016 №08/231-4089/ПР; копія проекту рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 8-ми ари.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Непоп В. І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання земельної ділянки
управлінню освіти Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації для реконструкції, експлуатації та обслуговування дошкільного

навчального закладу на вул. Дегтярівській, 43-а у Шевченківському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М., Баленко І. М.,
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
17. СЛУХАЛИ:

Пропозицію члена постійної комісії Київської міської ради з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування Харченка
О.
В.
щодо листа
Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного
контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
27.09.2016 №073-848 щодо виконання в повному обсязі
заходів з передачі відповідної документації та вирішення
питань,
пов’язаних з функціонуванням
структурного
підрозділу - Департаменту з питань державного архітектурнобудівельного контролю міста Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), пов’язаних з передачею повноважень від
Державної архітектурно - будівельної інспекції України матеріали додаються.
(Лист Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного
контролю міста Києва від 27.09.2016 №073-848 з додатками - на 8-ми арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Харченко О. В.
УХВАЛИЛИ: Звернутись до Київського міського голови Кличка В. В. з
пропозицією запросити на найближче пленарне засідання сесії Київської
міської ради голову Держ авної архітектурно-будівельної інспекції України
Кудрявцева О. В. для обговорення питання щодо передачі частини
повноважень від Держ авної архітектурно-будівельній інспекції України до
Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю
міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Старовойт В. М., Шкуро М. Ю.,

О. Г. Міщенко

І. Л. Картавий

В цьому документі
пронумеровано та прошито 116
сторінок.
Голова постійну# комісії
Київської м ірщ о/ради з питань
містобудурапняУархітектури та
землекоюштуяання

О. Г. Міщенко

т

